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Hösten 2009 har vi valt att inrikta projektarbetet på vindkraft. De allt
mer uppmärksammade klimatförändringarna har skapat ett behov av
att utveckla alternativa och miljövänliga energikällor. Intresset för
vindkraftutbyggnad har växt explosionsartat under de senaste åren
och det finns nu planer på större vindkraftanläggningar på flera
ställen i Stockholms län. För detta projektarbete har vi valt att
närmare studera planer på en vindkraftpark vid Gladö kvarn i
Huddinge kommun söder om Stockholm.
Under den korta tid (ca 7 veckor) som stått till studenternas
förfogande har det givetvis inte varit möjligt att ingående studera
alla de aspekter av miljöpåverkan som en omfattande
vindkraftutbyggnad kan tänkas innebära. En viktig utgångspunkt har
varit att studera överensstämmelsen med miljömål på nationell,
regional och lokal nivå.
De studenter som sammanställt rapporten är ensamma ansvariga för
de åsikter, värderingar och slutsatser som framförs. Dessa kan
således inte åberopas som representerande Stockholms universitets
ståndpunkt. Huvudansvariga lärare på kursen har varit undertecknad,
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komma att utvidgas, detta omöjliggör några av placeringarna av
vindkraftverken i både Alternativ A och Alternativ B. Både
Alternativ A och Alternativ B väntas ge negativa konsekvenser på
landskapsbilden eftersom marken är kuperad och några av
vindkraftverken kommer vara synliga från närliggande
bostadsområden. Både Alternativ A och B bedöms ha liten påverkan
på fornlämningar. Vilka konsekvenserna blir på friluftslivet är svåra
att bedöma i Alternativ A och Alternativ B för att effekterna är såväl
negativa som positiva.

Icke-teknisk sammanfattning
Syftet med en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att identifiera,
beskriva och bedöma de framtida miljökonsekvenser som planerade
projekt kan medföra. Denna MKB behandlar ett planerat
vindkraftsprojekt vid Gladö kvarns industriområde i Huddinge
kommun. Tre alternativ har presenterats och undersökts:
Huvudalternativet med 23 vindkraftverk intill industriområdet kallas
Alternativ A. Som en alternativ utformning till huvudalternativet
finns Alternativ B, med tolv verk på samma plats. Slutligen har
ytterligare ett område, som även berör Botkyrka kommun, sydväst
om Gladö kvarn undersökts; Alternativ C. Mindre lämpliga
vindkraftsplaceringar i Alternativ A och B skulle kunna flyttas till
området för Alternativ C. Alternativ A, B och C har jämförts med
det aktuella områdets utveckling om en vindkraftsetablering inte
kommer till stånd vid Gladö kvarn; det så kallade nollalternativet.

Eftersom Alternativ C inte preciserar antalet vindkraftverk är det
svårt att jämföra det alternativet med Alternativ A och Alternativ B.
Alternativ C bedöms ge mindre konsekvenser på naturmiljön och
landskapsbilden än vad Alternativ A och Alternativ B gör.
Konsekvenserna för friluftslivet bedöms däremot bli stora i
Alternativ C till skillnad mot Alternativ A och Alternativ B.
Nollalternativet förväntas ha positiva effekter på den lokala
naturmiljön men negativa konsekvenser på miljön i ett regionalt och
globalt perspektiv eftersom energin då måste utvinnas genom andra
energikällor som inte kan garanteras vara förnyelsebara. Om en
utvidgning av den befintliga bergtäkten i området blir verklighet kan
även den lokala naturmiljön komma att påverkas avsevärt.

De konsekvenser som har undersökts är projektets inverkan på
markanspråk, naturmiljö, fornlämningar, friluftsliv, buller, skuggor,
säkerhet och utsläpp. Dessutom har mängden energi som kan
utvinnas ställts gentemot miljökonsekvenserna. Inför bedömningen
har en viktning av konsekvenserna för de olika alternativen gjorts.
Viktningen har visat att många av de negativa effekterna har vägts
upp av den positiva inverkan vindkraftverken har på klimat och
energiförsörjning.

Som samlad bedömning förespråkas Alternativ A, då detta alternativ
ger mest energinytta i förhållande till den negativa miljöpåverkan.
Vissa av verkens placeringar i Alternativ A kan dock anses
olämpliga och därmed bli aktuella att flytta till området för
Alternativ C. I och med detta rekommenderas vidare utredningar av
området för Alternativ C då detta kan utgöra en del av en lämpligare
utformning och lokalisering för en vindkraftsetablering.

Alternativ A är det alternativ som möjliggör störst energiutvinning
och det är även detta alternativ som utnyttjar marken mest effektivt.
Konsekvenserna för naturmiljön i Alternativ A är dock stora.
Alternativ B möjliggör en lägre energiutvinning och utnyttjar
marken mindre effektivt. Konsekvenserna för naturmiljön är stora
även i Alternativ B. På platsen finns idag en bergtäkt som kan
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1. Inledning
LySt Vindenergi AB planerar en etablering av en vindkraftspark i
Huddinge kommun vid Gladö kvarn (se figur 1). Planerna är i ett
tidigt skede och LySt är i dagsläget på väg att skriva arrendeavtal
med Huddinge kommun. Tillståndsansökan enligt Miljöbalken
planeras till sommaren 2010 och preliminär drifttagning beräknas till
2012-2013 (Lyberg, 2009).
Följande miljökonsekvensbeskrivning är utförd och sammanställd av
en grupp studenter på kursen Miljökonsekvensbeskrivningar 15 hp
vid Stockholms universitet. Dokumentet är inte en officiell MKB
utan ska ses som en förberedande MKB som kan fungera som
underlag för vidare planering.

1.1 Syfte
Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera,
beskriva och bedöma miljökonsekvenserna för de olika
lokaliserings- och utformningsalternativen av vindkraftsetableringen
vid Gladö kvarn i Huddinge kommun. Syftet är också att ge förslag
på åtgärder som kan minimera eventuell miljöpåverkan.

Figur 1: Undersökningsområdets läge. Källa: Stockholm Stad

lokalisering. Projektområdet är beläget i Gladö kvarns skogsområde
kring Sofielunds avfallsdeponi i Huddinge kommun och avser en
area på ca 2,6 km2. Utöver denna plats undersöks även omgivande
områden som kan komma att påverkas direkt eller indirekt av
projektet. I vissa avseenden, exempelvis påverkan på fågellivet och
landskapsbilden, har ett större område undersökts.

1.2 Avgränsning
I arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har vissa avgränsningar
varit nödvändiga för att sätta fokus på hur en vindkraftsetablering
kan påverka miljön i just detta specifika fall. De miljöaspekter som
behandlas är avgränsade till energi, natur- och kulturvärden,
friluftsliv, buller, skuggor, säkerhet samt landskapsbild.

Tidsmässigt inriktar sig miljökonsekvensbeskrivningen på
miljöpåverkan som kan uppstå under utbyggnads- och driftperioden.

Geografiskt är miljökonsekvensbeskrivningen avgränsad till
projektområdet som verksamhetsutövaren utpekat samt en alternativ
6

texten anges förkortat. Källor som hänvisas innan punkt refererar till
föregående mening och källor som hänvisas efter punkt refererar till
det aktuella stycket.

1.3 Disposition
Inledningsvis ges i kapitel 2 en kort presentation av utformningsoch lokaliseringsalternativen A, B, C och 0 samt en bakgrund till
miljökonsekvensbeskrivningens funktion och utformning. I detta
kapitel går det även att läsa om hur vindkraften påverkas av
lagstiftning, mål och riktlinjer på internationell, nationell, regional
och lokal nivå går. Kapitel 3 behandlar vindkraftens generella
miljöpåverkan och kapitel 4 innehåller en nulägesbeskrivning för
alternativen A, B och noll. Denna nulägesbeskrivning redogör för
hur projektområdet ser ut och fungerar i dagsläget. I kapitlet beskrivs
den pågående markanvändningen i området, naturmiljöns karaktär
och växt- och djurliv samt andra specifika värden som finns i Gladö
kvarn. Kapitel 5 avhandlar de effekter en vindkraftsetablering kan få
på Alternativ A, B, C och noll samt vilka konsekvenser dessa
effekter kan leda till. Kapitel 6 tar upp bedömningen av de olika
alternativens miljökonsekvenser och kapitel 7 beskriver de
skadeförebyggande åtgärder som bör vidtas för att undvika eller
förebygga skador på den omgivande miljön. Slutligen behandlar
kapitel 8 den kontroll och uppföljning som är bruklig för ett större
projekt som denna vindkraftsetablering utgör.

Samtliga kartor är gjorda av projektgruppen för denna MKB. Data
som ligger till grund för kartorna är hämtade från olika myndigheter
medan koordinaterna för vindkraftverkens lokalisering har tilldelats
oss från LySt Vindenergi AB. Samtliga bearbetningar av kartorna är
gjorda i ArcMap. Om inget annat anges är foton och fotomontage
producerade av projektgruppen.

1.5 Presentation av
lokaliseringsalternativ

utformnings-

och

I en MKB ska olika alternativ utredas, här kallat Alternativ A, B och
C. Även konsekvenserna för en icke-etablering ska undersökas, det
så kallade nollalternativet. I början av detta projekt samlades
information in från litteratur om vindkraft, artiklar och exempel på
miljökonsekvensbeskrivningar. Data för riksintressen,
nyckelbiotoper och naturvärden, inventeringar, kartor och
beräkningar har insamlats och använts för att utvärdera området.
Efter undersökning och utvärdering av Alternativ A och Alternativ B
utformades Alternativ C som ett alternativt lokaliseringsområde för
vindkraftetablering. Detta alternativ är lokaliserat i anslutning till
området för Alternativ A och B.

1.4 Läsanvisning
För att få en fullständig bild av vindkraftprojektet vid Gladö kvarn
och dess miljökonsekvenser är det bra att läsa hela
miljökonsekvensbeskrivningen men tanken är även att de olika
kapitlen ska kunna läsas fristående.
För att underlätta läsningen av dokumentet ligger viss, mer
detaljerad, information som bilagor i slutet av dokumentet. Svåra
eller tekniska begrepp återfinns i en sådan bilaga tillsammans med
en kortare ordförklaring (se bilaga 1). I slutet av dokumentet finns
också en komplett källförteckning medan källorna i den löpande
7

1.5.1 Alternativ A
Den planerade vindkraftparken enligt
Alternativ A är lokaliserad till Gladö kvarns
industriområde i Huddinge kommun (figur
2). Det är föreslaget att uppföra 23 stycken
vindkraftverk med en installerad effekt på 3
MW vardera, totalt 69 MW. Verken ska
enligt förslag från LySt Vindenergi AB vara
70-110 meter i navhöjd och med en
rotordiameter på 82 meter. Totalhöjd på de
högsta vindkraftverken blir då 151 meter
över marken. Vindkraftparken ska anslutas
till regionnätet och vid uppförandet av
vindkraftverken krävs att nya vägar byggs
samt att befintliga vägar och stigar som finns
i området förstärks.

Figur 2: Lokalisering av vindkraftverken i Alternativ A. Källa: Lantmäteriet, Forsbergs Ingenjörbyrå
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1.5.2 Alternativ B – alternativ
utformning
Alternativ B är ett utformningsalternativ från
LySt AB. I alternativet är vindkraftverken
placerade i samma område som i Alternativ A
men antalet vindkraftverk har reducerats till
tolv stycken för att utreda vilken påverkan ett
färre antal vindkraftverk skulle ha på miljön i
förhållande till projektets kostnad. Placeringen
av de enskilda vindkraftverken ser då något
annorlunda ut än i Alternativ A (figur 3).
Verkens storlek planeras bli samma som för
Alternativ A och varje vindkraftverks effekt på
3 MW ger då en total installerad effekt på 36
MW.

Figur 3: Lokalisering av vindkraftverken i Alternativ B. Källa: Lantmäteriet, Forsbergs ingenjörbyrå
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1.5.3 Alternativ C – alternativ
lokalisering
För att hitta en lämplig alternativ placering
har andra platser i anslutning till området för
Alternativ A och Alternativ B undersökts.
Kriterierna säger att det ska vara lämpliga
vindar, ej tätbebyggt eller vara föremål för
andra planintressen. I Alternativ C föreslås
ett skogsområde sydväst om Gladö
industriområde som potentiell placering för
vindkraftparken. Detta område omfattar både
Huddinge och Botkyrka kommun. Antingen
kan hela vindkraftparken placeras i detta nya
område vilket innebär att Alternativ C kan
vara ett lokaliseringsalternativ. Alternativet
är även framtaget efter en utvärdering av
miljökonsekvenserna för Alternativ A och
Alternativ B då vissa placeringar av
vindkraftverken i dessa alternativ visade sig
mindre lämpliga. Därför föreslås att dessa
vindkraftverk tas bort och i stället flyttas till
det nya området (figur 4). I detta fall blir
Alternativ C ett kombinerat lokaliseringsoch utformningsalternativ.

Figur 4: Potentiellt område för placering av vindkraftverk i Alternativ C. Källa: Lantmäteriet, Stockholms Stad2
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1.5.4 Nollalternativ
Nollalternativet (figur 5) speglar det aktuella områdets
utveckling om den planerade verksamheten inte kommer till
stånd. Således fungerar detta alternativ som ett
jämförelsealternativ till Alternativ A, B och C. Nollalternativet
utgår från samma fysiska projektområde som Alternativ A och
B men många av de förutspådda effekterna av en utebliven
vindkraftsetablering går att applicera även på Alternativ C. Att
förutse den framtida utvecklingen för projektområdet är svårt då
det inte med säkerhet går att veta om och när nya planer för
området kan uppkomma. För nollalternativet är det dock troligt
att området fortsatt kommer att präglas av relativt störande
verksamheter då Huddinge kommun anser att avfallsdeponin i
det aktuella området är prioriterad samt att länsstyrelsen
troligtvis kommer att ge utökat tillstånd till den befintliga
bergtäkten som är lokaliserad i projektområdet.

Figur 5: Nollalternativ med planerad markanvändning för området vid utebliven
vindkraftsetablering.
Källa: Lantmäteriet, Huddinge kommun, Stockholms Stad2, Riksantikvarieämbetet1
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MKB-arbetet består dels av en process och dels av ett dokument som
är ett resultat av processen. MKB-processen inleds med en
behovsbedömning för att utreda huruvida den planerade
verksamheten eller åtgärden kommer att påverka miljön så mycket
att en MKB överhuvudtaget är aktuell. Vid en MKB-process ska
länsstyrelsen, kommunen samt övriga intressenter som kan komma
att påverkas av vindkraftverken vara med i diskussionen och ge
synpunkter på förslaget. Detta sker genom samråd. När
behovsbedömningen är gjord och beslutet om en MKB är färdigt ska
verksamhetsutövaren se till att en MKB arbetas fram. Först ska en
nulägesbeskrivning göras av det område där verksamheten ska
upprättas. Denna beskrivning ligger till grund för bedömningarna av
de effekter och konsekvenser som kan uppstå i samband med
etableringen av verksamheten. Därpå ska alternativ lokalisering och
utformning samt ett nollalternativ redovisas för den planerade
verksamheten. Att ha flera alternativ i MKB är ett krav för att kunna
jämföra den planerade verksamheten med andra alternativ. En annan
viktig del i processen är avgränsning av MKB-utredningen med
avseende på alternativ, vilka miljöaspekter som ska beaktas, gränser
för området, vilken tid miljöpåverkan kommer att ske och
avgränsning av sakfrågan. Nästa del i MKB processen är
identifiering, beskrivning och bedömning av de effekter och
konsekvenser som kan komma att uppstå av verksamheten och de
olika alternativ som finns. Detta ligger sedan till grund för vilket
alternativ som blir aktuellt. För att visa på att den planerade
verksamheten även tar så stor hänsyn som möjligt till miljöaspekter
ska även identifiering av skadeförebyggande åtgärder redovisas. Det
handlar om åtgärder som förebygger, lindrar eller kompenserar
betydande negativ miljöpåverkan. (Hedlund & Kjellander, 2007)

2. Bakgrund
2.1 MKB - process och dokument
För de flesta verksamheter och åtgärder i Sverige som ska
tillståndsprövas krävs en miljökonsekvensbeskrivning. Ansvaret för
att ta fram MKB-dokumentet samt leda och bekosta processen ligger
hos verksamhetsutövaren (Hedlund & Kjellander, 2007). Den
planerade
vindkraftsanläggningen
omfattas
av
verksamhetsbeskrivningen 40.90 (Förordningen 1998:899 om
miljöfarlig verksamhet, bilaga 1) och förväntas därför innebära
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4 a § MB. Detta får
konsekvenser för det slutgiltiga MKB-dokumentet som enligt
miljöbalken 6 kap 7§ ska omfatta:
1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om
lokalisering, utformning och omfattning
2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar
skall undvikas, minskas eller avhjälpas, till exempel hur det skall
undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en
miljökvalitetsnorm enligt kap 5 överträds
3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga
inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark
och vatten samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan
antas medföra
4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt
alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför
ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av
verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4.
(miljöbalken, SFS 1998:808)

När MKB-processen är slutförd ska den insamlade informationen
sammanställas i ett dokument, ett så kallat MKB-dokument. Detta
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ska fungera som beslutsunderlag för tillståndsprövningen av den
planerade verksamheten. Dokumentet granskas även i sin helhet
vilket kan ske genom samråd där olika intressenter, däribland
allmänheten, har möjlighet att delta. Här granskas även
samrådsförfarandet under hela processen för att avgöra om de som
kan tänkas ha en åsikt om det planerade projektet, faktiskt har haft
en möjlighet att påverka denna. (Hedlund & Kjellander, 2007)

2.2 Lagar och miljökvalitetsmål
2.2.1 Miljöbalkens portalparagraf och 2 kap
hänsynsreglerna
Den svenska miljöbalkens syfte finns formulerat i 1 kap 1§. Denna
portalparagraf ska vara ledande för tillämpningen av hela balken och
lyder ”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö”. Vindkraft uppfyller kraven
om hållbarhet då det är en förnybar energikälla som inte utnyttjar
några ändliga resurser eller vid normal drift har några miljöstörande
utsläpp.

2.1.1 Samråd i MKB-processen
Den kanske viktigaste delen i MKB-processen är samrådsförfarandet
där olika intressenter ska ha möjlighet att yttra sig. För att upprätta
en MKB som håller hög kvalité är samrådet en viktig pusselbit. Tack
vare synpunkter från olika intressenter får verksamhetsutövaren en
tydligare bild av det geografiska verksamhetsområdets betydelse. Ett
tidigt samråd underlättar även för verksamhetsutövaren då denne har
möjlighet att inrikta den planerade verksamheten på ett sätt som
redan från början minskar risken för konflikter. Kan verksamheten
planeras utifrån både gällande lagstiftning samt de synpunkter som
de berörda intressenterna kan tänkas ha, minskar risken för att
verksamhetsutövaren behöver ägna dyrbar tid åt att ändra i de
framtagna planerna. Samråd bör ske regelbundet under hela MKBprocessen som ska genomsyras av dialog och öppenhet.
Avslutningsvis ska, som tidigare nämnts, även samrådsförfarandet
granskas. (Hedlund & Kjellander, 2007). Då det inte genomförts
något samråd inför denna MKB har ett förslag på samrådsstrategi
tagits fram som en bilaga (se bilaga 2) till detta dokument. I bilagan
framgår bland annat vilka aktörer som bör kontaktas under samrådet.

Vidare ska miljöbalken tillämpas så att återanvändning och
återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi främjas så att ett kretslopp uppnås (miljöbalken, SFS
1998:808). Förnyelsebara energikällor, så som vind, sol och vatten,
uppfyller till skillnad från icke-förnyelsebara energikällor som
fossila bränslen och kärnkraft kravet på kretsloppstänkande vid
energiframställning. Dessutom går vindkraftverk att montera ner och
delarna att återvinna. Platsen kan i stort sett återställas helt efter att
vindkraftverken tagits ur bruk.
Enligt miljöbalken 2 kap 5 § ska den som vidtar en åtgärd eller
driver en verksamhet i första hand använda förnybara energikällor.
För att denna regel ska vara möjlig att efterleva krävs fler alternativa
energikällor på elmarknaden, något som det aktuella projektet kan
bidra till.
När en verksamhet ska etableras ska den plats väljas som innebär
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön
samtidigt som ändamålet med verksamheten ska kunna uppnås
13

(miljöbalken, SFS 1998:808). I denna miljökonsekvensbeskrivning
kommer detta lagkrav tillgodoses genom redovisning av alternativa
utformningar och lokaliseringar.

2.2.4 Nationella miljökvalitetsmål
Som en del av Sveriges miljöarbete har riksdagen antagit 16
nationella miljökvalitetsmål som syftar till att samordna miljöarbetet
och främja en hållbar utveckling (Naturvårdsverket, 2008).
Vindkraften kan påverka dessa mål både positivt och negativ. De
miljökvalitetsmål som är aktuella för vindkraftsetableringen vid
Gladö kvarn är följande (se även tabell 1):

2.2.2 Miljöbalken 3 kap
Inom projektområdet finns en anläggning för avfallshantering som
Huddinge kommun bedömer som ett viktigt allmänintresse. Enligt
miljöbalken 3 kap 8 § ska sådana områden så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av
anläggningarna.

Begränsad klimatpåverkan är ett miljökvalitetsmål som direkt
påverkas positivt av utbyggd vindkraft. Den förnybara energin kan ta
andelar från energi baserad på fossila bränslen och på så sätt minska
utsläppen av bland annat växthusgaser och begränsa klimatpåverkan.

Vidare finns inom projektområdet en bergtäkt där verksamhet pågår.
Verksamhetsutövaren Swerock har ansökt om tillstånd för
utvidgning av den befintliga bergtäkten. Enligt miljöbalken 3 kap 7§
ska sådana områden som innehåller värdefulla ämnen eller material
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra utvinningen av dessa. Båda dessa intressen kan komma i
konflikt med etablering av vindkraftverk i området.

Frisk luft har också en positiv koppling till vindkraft eftersom
förnybara energikällor inte medför några farliga utsläpp till luft
under sin driftsperiod.
Bara naturlig försurning samt Ingen övergödning är också exempel
på mål som kan påverkas positivt av ökad andel vindkraft. Minskar
användningen av fossila bränslen till förmån för
vindkraftsproducerad energi kan utsläppen av svavel och
kväveföreningar minska och dessa ämnens negativa påverkan på
miljön avhjälpas.

Hela projektområdet, utom området i direkt anslutning till deponin,
är av riksintresse för friluftslivet enligt miljöbalken 3 kap 6 §. Detta
innebär att området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada natur- och kulturmiljö.

2.2.3 Miljöbalken 5 kap

God bebyggd miljö kan påverkas negativt i och med att närliggande
bebyggelse kan påverkas av buller från vindkraftverken.

Miljöbalkens femte kapitel behandlar miljökvalitetsnormer för luft
och vatten. Den planerade verksamheten förväntas inte påverka
dessa normer negativt. Snarare kan vindkraften ha en positiv effekt
när det gäller gräns- och riktvärden för luftkvaliteten.

Ett rikt växt- och djurliv är ett mål som blir aktuellt då
projektområdets flora och fauna kan påverkas negativt i synnerhet
under utbyggnadstiden om inte lämpliga åtgärder vidtas.
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Myllrande våtmarker är aktuellt i synnerhet vid anläggandet av
vägar i området då de våtmarker som finns inom projektområdet
sannolikt kommer att påverkas. Vidare kan grundvattenförändringar
ske då fundamenten för kraftverken gjuts.
Tabell 1. Vindkraftsetableringens
miljökvalitetsmålen.

påverkan

på

de

Påverkan

Begränsad
klimatpåverkan

Projektet har positiv inverkan på miljömålet då
vindkraft kan hjälpa till att minska användningen
av fossila bränslen
Projektet har positiv inverkan på miljömålet då
vindkraft inte har några skadliga utsläpp till luft

Bara naturlig
försurning
Ingen övergödning

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och
djurliv
Myllrande
våtmarker

Sveriges energianvändning uppgick 2008 till 388 TWh. Siffran
omfattar energianvändningen inom industri-, transport-, bostads- och
servicesektorn. Utifrån Energimyndighetens prognoser beräknas
användningen att minska till 384 TWh år 2011. Den totala
energianvändningen där även omvandling och distributionsförluster
är inräknade uppgick 2008 till 613 TWh. Energimyndighetens
prognoser pekar också på förändringar gällande fördelningen mellan
olika energikällor. Användandet av kol och olja beräknas sjunka
mellan åren 2009 till 2011 medan andelen energi från vindkraft,
biobränslen och naturgas uppskattas öka fram till 2011.
(Energimyndigheten1, 2009). Såväl internationellt som nationellt har
det satts upp riktlinjer och mål för att främja utvecklingen. Nedan
följer riktlinjer och mål för vindkraft.

nationella

Miljökvalitetsmål

Frisk luft

Exempel på förnyelsebara energikällor är solenergi, bioenergi,
vindkraft och vattenkraft.

Projektet har positiv inverkan på miljömålet då
vindkraften inte alstrar några svavelutsläpp
Projektet har positiv inverkan på miljömålet då
vindkraften inte alstrar några utsläpp av fosforeller kväveföreningar
Projektet kan ha negativ inverkan på miljömålet
då vindkraft alstrar buller som kan störa
omgivningen
Projektet kan påverka miljömålet negativt i
synnerhet under utbyggnadsfasen då vissa arters
levnadsmiljöer kan komma att fragmenteras
Projektet kan påverka miljömålet negativt i
synnerhet under utbyggnadsfasen då
projektområdets våtmarker kan komma att
exploateras

2.3.1 Europeiska mål
EU har inga specifika riktlinjer för vindkraft men har inom sitt
klimatpaket satt upp ett mål att 20 % av den totala
energiförbrukningen 2020 ska komma från förnyelsebara
energikällor. Vindkraften förväntas öka och bli en allt viktigare del
av den förnybara energin fram till 2020. För varje medlemsland har
specifika krav satts upp och i Sveriges fall ska den förnybara energin
öka med 9 %. Senast i juni 2010 ska varje land ha tagit fram
nationella planer för att nå sina mål. (Europeiska Kommissionen,
2009).

2.3 Riktlinjer och mål för vindkraft
I dagens samhälle är klimatfrågan ett mycket omdebatterat ämne.
Forskning visar på att jordens klimat blir allt varmare på grund av
den höga andelen utsläpp av växthusgaser, bland annat koldioxid.
För att minska uppvärmningen måste fossila bränslen som orsakar
dessa växthusgasutsläpp ersättas med förnyelsebara energikällor.

2.3.2 Nationella mål
Nationellt finns ett planeringsmål som säger att år 2015 ska 10 TWh
av Sveriges el produceras av vindkraft. Planeringsmålet ska dock
inte ses som ett utbyggnadsmål utan vill synliggöra att det finns ett
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behov av vindkraft i den fysiska planeringen (Dominkovic´, 2007). I
dagsläget finns omkring 1130 stycken vindkraftverk i Sverige som
tillsammans producerade ca 2 TWh (Energimyndigheten1, 2009).
För att nå målet behöver Sverige öka vindkraftsproduktionen med 8
TWh till 2015. Det fastslås att en sådan utveckling är fullt möjlig
och att det finns potential för betydligt mer vindkraft än så
(Dominkovic´, 2007).

2.3.4 Riktlinjer för vindkraft i Huddinge kommun
I den översiktsplan för Huddinge kommun som antogs i december
2001 och som gäller fram till 2015 finns inga mål utställda som
uttryckligen behandlar vindkraft eller en utveckling av densamma.
Ett av de övergripande målen för planen säger dock att Huddinge ska
vara ett långsiktigt hållbart och trivsamt samhälle. Vidare att
samhällsbyggande ska ske med miljöhänsyn och med en effektiv
hushållning av naturresurser (Huddinge kommun, 2001).

2.3.3 Regionala mål
År 2004 angav Energimyndigheten 49 områden som riksintressen
för vindkraft. Dessa utökades 2008 till 423 områden. Att ett område
är angivet som riksintresse för vindkraft ”innebär att
Energimyndigheten bedömer området som särskilt lämpligt för
elproduktion från vindkraft” (Energimyndigheten6, 2009). En tanke
med att ange riksintressen för vindkraft är att skapa ett
planeringsverktyg för att underlätta utbyggnaden av vindkraft.
Utifrån riksintressena har Energimyndigheten angivit hur stor del
vindkraftsproduktion varje län förväntas stå för, för Stockholms län
är den siffran 203 GWh. Länsstyrelsen i Stockholms län har lämnat
ett yttrande och ställer sig avvisande till Energimyndighetens förslag
till siffran på grund av invändningar mot hur riktvärdena har tagits
fram. De menar att potentiella ytor för vindkraftsetablering på land
har övervärderats och att för liten hänsyn har tagits till glesbebyggda
områden. (Dominkovic´, 2007)

Det förra målet kännetecknas av ett övergripande arbete för att
implementera Agenda 21 på lokal nivå (läs kommunal nivå).
Visionen för Huddinge kommuns Agenda 21-arbete är att
”Huddinge ska vara ett långsiktigt hållbart, kretsloppsanpassat och
trivsamt samhälle” (Huddinge kommun1, 2009). Agenda 21dokumentet är också överordnat andra kommunala dokument, så
som exempelvis energiplanen, och blir på så sätt vägledande för all
kommunal verksamhet. Kommunen har också som mål att minska
sina fossila utsläpp och använda mer förnybar energi. En
vindkraftsetablering i kommunen är förenlig med dessa kommunala
miljömål. (Huddinge kommun1, 2009)
I Svar på remiss från länsstyrelsen om Vindkraft i Stockholms län
(2006) har miljönämnden i Huddinge kommun tagit ställning till
länsstyrelsen i Stockholms läns regeringsuppdrag om att ta fram
planeringsunderlag för större vindkraftanläggningar. I remissvaret
pekas området runt Sofielunds återvinningsanläggning ut som en
möjlig plats för en vindkraftspark. (Huddinge kommun4, 2009)

På regional nivå ska länsstyrelserna se till att kommunerna
tillgodoser riksintresset. Det aktuella området i föreliggande MKB är
dock inte utpekat som riksintresse.
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3.2.1 Fundament

3. Vindkraftens miljöpåverkan

Vindkraftverket vilar på ett fundament som har till uppgift att dels
hålla uppe konstruktionens vikt, och dels hindra verket från att välta.
Fundamenten kan, när det gäller landbaserade vindkraftverk, vara av
två olika typer. När det gäller mark som inte utgörs av berg, används
ett så kallat gravitationsfundament. Det utgörs av en stor betongkloss
som gjuts direkt i marken. Vanliga mått på den här typen av
fundament är 2-3 meters djup och 7-12 meters sida. Fundamentet
täcks sedan av jord och syns därför inte. Den andra varianten av
fundament används vid lokalisering på berggrund. Här förankras
verket i marken med hjälp av bultar som fästs i djupa borrade hål.
(Wizelius, 2002)

3.1 Inledning
En etablering av vindkraftverk kan ha inverkan på miljön på ett
flertal områden. Nedan följer en beskrivning på hur vindkraftverkens
olika faser (etablering, driftstiden och nedmonteringen) kan påverka
närområdet. Den största negativa inverkan på området sker framför
allt under etableringsfasen då skogen måste röjas och vägar ska
byggas medan de är mindre påverkan under driftstiden.

3.2 Markanspråk
Vid anläggning av vindkraftverk är flera faktorer avgörande för hur
mycket mark som behöver tas i anspråk. En del av
markanvändningen är permanent under verkets hela livslängd medan
annan markanvändning är mer tillfällig och sker under
vindkraftverkets byggnads- eller nedmonteringsfas. Transportvägar
för lastfordon är ett exempel på tillfällig markanvändning där
marken efterhand kan återställas till någorlunda ursprungligt skick.

3.2.2 Montering
Vindkraftverk transporteras i delar till monteringsplatsen. Detta
ställer vissa krav på transportvägar då stora lastbilar ska kunna ta sig
fram lastade med de olika delarna. Som ett resultat av detta måste
ofta vägar förstärkas eller nyanläggas i närområdet ända fram till
byggplatsen. Hänsyn måste också tas till storleken på lasten som
fordonen transporterar. Rotorblad på 40-50 meter är svåra att svänga
med och höjden på lasten måste också kunna passera broar utan
problem. Det vanligaste är att vägar till vindkraftverken blir kvar då
dessa behövs när reparationer och annan service behöver utföras.
Möjligheten finns dock att lägga igen och i viss utsträckning
återställa marken till ursprungligt skick. (Vattenfall, 2009)

Generellt kräver vindkraftverk inklusive fundament, vägar,
transformatorer och annan utrustning mellan 0,018 och 0,49 ha/MW.
Hur stort markbehovet blir för en anläggning beror till stor del på
lokaliseringen av de enskilda verken. En placering av vindkraftverk i
linje tar mindre mark i anspråk än vindkraftverk som placeras i
grupp. En ytterligare faktor som påverkar markpåverkan är
vindförhållandena på platsen då dessa avgör hur vindkraftverken
formeras och hur stora de måste vara. Dessa båda faktorer avgör hur
många vindkraftverk som behövs för att utvinna den avsedda
effekten. Vad som även kan nämnas gällande markanspråk är att
vindkraftverk i förhållande till annan energiutvinning trots allt
kräver relativt lite markareal. (Wizelius, 2002)

3.2.3 Anslutning till elnät
Det svenska elnätet är uppdelat i tre delar; stamnät, regionnät och
lokalnät (även kallat distributionsnät). Stamnätet är stommen i det
svenska elnätet och knyter ihop, dels det svenska nätet med
internationella nät, dels även de olika nationella näten. Stamnätet
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transporterar stora mängder el på höga spänningsnivåer, 220 - 400
kV. Det ägs av staten och administreras av Svenska Kraftnät
(Energimyndigheten, 2007). Regionnätet är begränsat till mindre
geografiska områden och har som huvudsaklig uppgift att länka
mellan stamnätet (med de höga spänningsnivåerna) och de lokala
näten (med de låga spänningsnivåerna). Regionnätet har i regel en
spänningsnivå på mellan 30-130 kV (Energimyndigheten, 2007).
Elintensiva industrier som till exempel smältverk får oftast sin el
direkt från regionnätet. Regionnätet ägs och förvaltas av svenska
elnätsföretag. De lokala näten har en spänningsnivå mellan 0,4-20
kV och är det nät som de flesta mindre industrier och privatpersoner
är kopplade till (Svensk Energi1, 2009).

3.3 Naturmiljö
3.3.1 Hydrologi
Vindkraft kan ha en negativ påverkan på grundvattnet, främst under
själva byggnationstiden genom de schaktningsarbeten, byggande av
vägar till vindkraftverken och dragning av elledningar som krävs.
Risken ligger främst i att föroreningar lättare kan nå
grundvattenmagasinet då schaktningen, framförallt inom områden
med isälvsavlagringar, gör att föroreningarna lättare sprids samt att
det påverkar det översta organiska marklagret som annars ger ett
naturligt skydd mot föroreningar. Andra föroreningskällor kan vara
oljeutsläpp under byggnationen eller vid underhåll av
vindkraftverken. Vid en etablering av vindkraftverk är dessa faktorer
viktiga att tänka på i samband med placering, anläggning och
framtida underhåll. (Ljung & Jansson, 2008)

Beroende på vindkraftverkens storlek och antal ansluts de till något
av de tre näten. För mindre kraftverk och vid en mindre
vindkraftspark med en kapacitet på mellan tio till några hundra MW
ansluts de till det lokala eller regionala nätet. Vid stora
vindkraftsparker, med en effekt på flera hundra MW, kopplas de
direkt till stamnätet. I dessa fall måste strömmen från samtliga
kraftverk ”samlas ihop” i ett lokalt nätverk för att sedan omvandlas i
en transformatorstation till en högre spänning så att det kan kopplas
direkt till stamnätet (Svensk Energi2, 2009). När det gäller
medelstora vindkraftverk placeras i regel en transformatorstation i
anslutning till verket. Större vindkraftverk har vanligtvis en
transformator som en inbyggd komponent i själva kraftverket.
(Wizelius, 2002). Det geografiska läget på vindkraftverket bör alltså
vara i anslutning till befintligt elnät för att minska markanspråket för
dragning av nedgrävda eller luftburna ledningar.

3.3.2 Flora
Den miljöpåverkan som kan uppstå på flora vid byggande av
vindkraft är dels beroende på vilken typ av vegetation som finns i
området och dels på utbyggnadsstorleken såsom antal vindkraftverk
och dess storlek. Floran påverkas framförallt under byggnadsfasen,
antingen direkt genom att träd huggs ned och att marken bryts upp
eller indirekt genom att grundvattennivån förändras som ett resultat
av vindkraftsfundamenten eller schaktning för kabeldiken eller
eventuella transformatorstationer (Wizelius, 2002; Boverket, 2009).
Vanligtvis brukar inte påverkan på flora innebära några större
problem. Vindkraftverk kan dessutom relativt lätt monteras ned och
tas bort och naturen kan till stor del återställas. Påverkan
uppkommen av sprängning för kabeldragningar och byggande av
transportvägar är dock bestående (Wizelius, 2002).
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I ett större, mer generellt perspektiv, kan vindkraft sägas ha positiv
påverkan på floran och miljön i stort på grund av att vindkraft bidrar
till minskade utsläpp av luftförorenande ämnen (som ger minskad
växthuseffekt) samt mindre försurning och övergödning. Negativ
påverkan på flora är främst lokal. (Boverket, 2009; Wizelius, 2002)

som vindkraftverken utgör för våra arter av fladdermöss (Binsell
Gerdin, 2004).

3.4 Landskapsbild
Vindkraftverk uppfattas som visuellt dominerande i ett landskap på
grund av sin storlek och rotorbladens ständiga rörelser. De ska helst
vara högt placerade, i öppna områden men inte ha en kontrasterande
form och färg. Ett vindkraftverks visuella påverkan minskar snabbt
med avståndet men verket kan ändå synas upp till ett avstånd på 400
gånger navhöjden, det vill säga att ett verk med 50 meters navhöjd
kan synas upp till två mil när det är fri sikt och klart väder.
(Wizelius, 2007). Redan på ett avstånd av fem kilometer smälter
dock vindkraftverken in i landskapsbilden. Vindkraftsutredningen
(SOU 1999:75) har kommit med en indelning av synlighetszoner där
närzonen upp till två eller tre kilometer är zonen där vindkraftverken
är dominerande element. Det uppfattas som mer lämpligt när ett
vindkraftverk placeras nära annan storskalig verksamhet, till
exempel stora tekniska anläggningar. Därför är det viktigt att ta
hänsyn till landskapsbildens skala i förhållande till de planerade
vindkraftverken. Vid anläggandet av en vindkraftspark är det
eftersträvansvärt att vindkraftverken placeras inom ett avgränsat
område för att få en tydlig lokalisering. Vidare är det önskvärt att
vindkraftverken har samma navhöjd för att uppnå visuell enhetlighet.
Vindkraftverk kan med fördel användas som orienteringspunkt vid
till exempel en entré till en stad men de får inte dominera över
landmärken. Den visuella utformningen av en vindkraftpark ska
uppfattas som planerad. Det kan till exempel åstadkommas genom
att vindkraftverken placeras i en enkelt uppfattad geometri.
(Boverket, 2009)

3.3.3 Fauna
Vindkraftverks inverkan på faunan är begränsad. Däggdjur löper
liten risk att påverkas av själva vindkraftverket. Dock uppstår risk
för störning och fara vid byggande och underhåll av transportvägar.
Den största faran med ett vindkraftverk är rotorn. Fåglar riskerar att
kollidera med de roterande bladen vilket också regelbundet händer,
dock i liten utsträckning. Snarare har det visat sig att fåglar tenderar
att väja för vindkraftverk (Naturvårdsverket2, 2009). Fåglars
häckningsplatser, födosökslokaler och flyttvägar måste beaktas vid
planering av vindkraft. Områden med vindkraftverk kan få till följd
att fåglars flyttmönster störs och därför krävs en god kunskap om
fåglars rörelsemönster, flyghöjd såväl natt som dag, samt hur de rör
sig vid nedsatt sikt. Även färgsättning på vindkraftverken kommer
här upp till diskussion. (Energimyndigheten3, 2009). Det har visat
sig att fladdermöss tenderar att kollidera med vindkraftverk i större
utsträckning än fåglar. En av anledningarna tros vara att
vindkraftverk, på grund av sin vita färg, lockar till sig insekter vilka
utgör föda åt fladdermöss. På så vis lockas även fladdermöss att
vistas i områden med vindkraftverk. Det är därför viktigt att
kartlägga fladdermöss rörelsemönster och sträva efter att hitta platser
som minimerar faran för dessa. (Energimyndigheten4, 2009). I en
artikel i Ny Teknik presenteras en studie av Ingemar Ahlén (zoolog
och professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet) över hur
fladdermöss påverkas av vindkraftverk. Ahlén belyser i studien faran

Hur människor uppfattar vindkraftverk varierar. Generellt kan
människor som använder landskapet delas in i fyra kategorier: bofast
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befolkning som dagligen vistas i området, turister som tillfälligt
söker natur- och landskapsupplevelser, människor som varje dag
jobbar i området och förbipasserande resenärer utan känslomässig
koppling till platsen. (Markbygden Vind AB, 2008). Inställningen
till vindkraftverk skiljer sig ofta åt mellan grupperna. De boende
som dagligen vistas i området och turister kommer förmodligen att
ha lägst acceptans. NIMBY - Not In My BackYard - är ett fenomen
som illustrerar detta och betyder att människor är positiva till
utveckling av olika slag, tills att det sker i deras eget närområde.
Utbyggnaden av vindkraftverk kan innebära en förbättring av
arbetsmiljön, till exempel genom nya vägar, för dem som arbetar
inom området, vilket kan leda till högre grad av acceptans inom den
gruppen. Graden av acceptans hänger också ihop med inställningen
till förnyelsebar energi. (Wizelius, 200)

vårt kulturarv och anses därmed värda att bevara. Med stöd av
miljöbalken kap 3 skyddas 1700 områden som riksintresse för
kulturmiljövård. Utöver det står även vissa miljöer under skydd som
kulturreservat, också det enligt miljöbalken. (Boverket, 2009)
Fornminnen är skyddade enligt Lagen (1988:950) om kulturminnen
mm, 2 kap. Skyddet avser lämningar efter mänsklig verksamhet
under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och
som är varaktigt övergivna. De kan delas in i fasta fornlämningar
och fornfynd. Skyddet gäller så fort som en fornlämning upptäcks
vilket kan leda till att ett projekt måste avbrytas om nya fynd hittas
under byggandets gång. Därtill kommer också ett skyddsområde
kring alla fasta fornlämningar som varierar i storlek. Det är förbjudet
att utan tillstånd från länsstyrelsen skada, ta bort eller flytta en
fornlämning. Däremot kan länsstyrelsen i vissa fall ge sin tillåtelse
till detta. (KML, SFS 1988:950). Det krävs då att en arkeologisk
undersökning genomförs som bekostas av verksamhetsutövaren.
Kända fasta fornlämningar finns registrerade i
Riksantikvarieämbetets register FMIS. Däremot har inventeringen i
skogsområden ofta varit översiktlig eller helt saknats och det kan
därför bli aktuellt med en kompletterande inventering vid
lokalisering av vindkraftverk i skogsområden. Områden med
fornlämningar utesluter inte en lokalisering av vindkraft men
förekomsten måste uppmärksammas för att fornlämningarna ska
kunna skyddas och bevaras. (Riksantikvarieämbetet2, 2009)

För att undersöka hur landskapsbilden påverkas av nya element som
vindkraftverk kan man göra en landskapsanalys. Krause har
utvecklat en modell som kan användas vid sådana analyser. Han har
delat in landskap enligt graden av natur och teknologi som
förekommer i landskapet. Modellen är bra för att identifiera
landskap och utifrån det fortsätta analysen. På så sätt kan man
använda landskapet och dess struktur för att hitta en lämplig
placering av till exempel vindkraftverk. (Krause, 2000). I denna
MKB kommer det att finnas hänvisningar till modellen som finns i
bilaga 4.

3.6 Friluftsliv

3.5 Kulturmiljöer och fornlämningar

Ett område utses till riksintresse för friluftsliv om det har stora
värden på grund av de natur- och kulturkvaliteter som finns i
området. Viktigt för områden som är av riksintresse för friluftsliv är
tillgänglighet för allmänheten och vilka förutsättningar som finns för
naturupplevelser och friluftsverksamhet. Landskapet ska vara

Kulturmiljöer är miljöer som har påverkats av människans
markanvändning och i och med det gett landskapet en speciell prägel
som visar på traditioner och värden hos tidigare generationer som
påverkar oss än idag. Kulturmiljöerna blir på så sätt en viktig del av
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varierande och ge goda förutsättningar för friluftslivet till exempel
genom båtliv, skidåkning och orientering. Värderingen av området
för friluftsliv avgörs också av hur stort och orört det är och om naturoch kulturupplevelserna är speciellt attraktiva för den nationella
allmänheten exempelvis genom utflyktsmål och vandringsleder. En
förutsättning är alltså att området inte endast nyttjas av
lokalbefolkningen utan även av tillresande användare. För varje
område som utsetts till riksintresse för friluftsliv finns det
intresseaspekter som har lett till att det området har klassificerats
som riksintresse. Dessa intresseaspekter kan till exempel vara fiske,
båtsport, bad, skidåkning och vandring. När områden för riksintresse
för friluftslivet utses tas hänsyn även till att Sveriges olika
landskapstyper ska finnas representerade. (Naturvårdsverket1, 2009)

moderna vindkraftverk hörs därför mekaniska ljud endast då någon
komponent håller på att gå sönder. (Wizelius, 2007)
För ljudet som sprids av vindkraftverk tillämpas riktvärden från
Naturvårdsverkets (Naturvårdsverket, 1978). Riktlinjerna visar hur
mycket buller som ska tillåtas utanför närbelägna fastigheter. Det
högsta tillåtna värdet vid bostäder är 40 dBA och 35 dBA vid
planlagd fritidshusbebyggelse och områden för rörligt friluftsliv där
naturupplevelsen är en viktig faktor. Naturvårdverkets riktlinjer är
dock rekommendationer och ingen lag, myndigheter kan därför vara
flexibla vid bedömningar (Wizelius, 2007).

3.7.1 Upplevelsen av buller
Definitionen av buller är störande ljud och är en svår parameter att
redovisa i en MKB. Dels för att både människor och djur drabbas
och dels för att ljud och buller upplevs på olika sätt där både fysiska
och psykiska faktorer kan påverka. Detta gör att själva upplevelsen
av buller är svår att mäta. (Wallentinus & Wärnbäck, 2007). Eja
Pedersen presenterar i studien Människors upplevelser av ljud från
vindkraftverk (2009) en undersökning där resultatet visar att
vindkraftsljud hörs också vid relativt höga vindhastigheter då ljudet
från vindkraftverket förväntas vara maskerat. Sannolikheten att
störas av ljud var större om verken var synliga från bostaden.
Pedersens studie visar på ett statistiskt säkerställt samband mellan
nivå av vindkraftsljud vid bostaden och andelen som märkte ljudet
och/eller stördes av ljudet. Andelen störda var lägre än 10 % i
ljudintervallet <37,5 dBA, men ökade till 14 % i intervallet
37,5–40,0 dBA och till 32 % när ljudnivån var över 40,0 dBA.
Studien framhåller vidare att hur ljud påverkar människors sömn bör
undersökas vidare.

3.7 Buller
Ett vindkraftverk kan alstra två typer av ljud. Dels ett mekaniskt ljud
från maskinhuset (det vill säga växellåda, generator och andra
mekaniska delar) och dels ett aerodynamiskt ljud från rotorbladens
passage genom luften (Wizelius, 2007). Det aerodynamiska ljudet är
av bredbandig karaktär och upplevs som ett svischande ljud eller
som ett brus där det mest framträdande frekvensområdet är 63 –
4000 Hz. Ljudet har stora likheter med det ljud som alstras av vinden
i vegetation av olika slag. (Naturvårdverket3, 2009). Det är ingen
större skillnad på ljudet från små och stora vindkraftverk eftersom
ljudet främst beror på bladspetsens hastighet. Detta svischljud har
många tillverkare lyckats minska genom att utveckla bladens form.
Svischljudet från rotorbladen överröstas vid 8 m/s av andra
bakgrundsljud som vindbrus och lövprassel. Detta innebär att
vindkraftverkets hörs mellan startvinden 3-4 m/s och 8 m/s, det bör
dock poängteras att vindkraftverk snurrar dygnet runt. Mekaniska
ljud har på senare år kunnat reduceras med hjälp av ljuddämpande
material i maskinhuset och andra ljuddämpande komponenter. Från
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Tabell 2. Maximal skuggutbredning av vindkraftverk.
Källa:Wizelius(2007)

3.8 Skuggor
Vindkraftverk orsakar en roterande skugga som rör sig snabbt och
kan ge upphov till irritation och stressreaktioner. Skuggans effekt
beror på flera faktorer som navhöjd, rotordiameter, solstånd,
avstånd, väder, siktförhållanden, vindriktning och topografi. Risken
för skuggor är som störst när vindkraftverk placeras sydost eller
sydväst om bebyggelse som är störningskänslig. Vindkraftverk som
finns inom ett avstånd som gör att rotorbladen på vindkraftverket
täcker 20 % av solytan ska tas med i en störningsberäkning. I andra
fall brukar skuggors effekter uppfattas som diffusa på en och en halv
kilometer och som obefintliga på tre kilometers avstånd från
vindkraftverk. Då det inte finns fasta riktvärden för skuggeffekter
användes en praxis som säger att den faktiska skuggtiden inte får
vara mer än åtta timmar per år och 30 minuter per dag. För att
undvika skuggeffekterna bör vindkraftverken placeras i rätt
väderstreck och på tillfredsställande avstånd från störningskänslig
bebyggelse. Om detta är omöjligt kan vindkraftverk utrustas med
avkopplingsautomatik, det vill säga att de stängs av då de orsakar
störande skuggor, för att förhindra skuggeffekterna. (Wizelius, 2007;
Boverket, 2009)

3.9 Säkerhet och risk
Säkerhetsriskerna kopplade till vindkraft är få. Riskfaktor kan vara
rotorblad som bryts av, brand i verkets mekaniska delar och is som
slungas från rotorbladen. Genom regelbunden service och förbättrad
teknisk kvalitet på moderna vindkraftverken är riskerna minimala.
Det bullerkrav som omfattar vindkraftverk medför indirekt ett
skyddsavstånd till bostäder och verksamheter. (Länsstyrelsen i
Norrbottens län, 1998; Wizelius, 2007)
Vindkraftverk kan påverka flygtrafikens säkerhet genom att störa
flygplanets tekniska utrustning som sänder ut signaler vilka kan
reflekteras i vindkraftverkets torn och rotorblad. Störningens storlek
är emellertid svårförutsedd eftersom den är beroende av en mängd
faktorer som rör både den tekniska utrustningen i planet och
markterrängen. Vidare befaras att flygräddningstjänstens möjligheter
till insatser vid olyckor i närheten av vindkraftsparker kommer att
begränsas. Detta har sin förklaring i det säkerhetsavstånd som gäller
med hänsyn till helikopterns prestanda (Luftfartsverket, 2006).

Det maximala avståndet för en skugga på en vertikal yta, exempelvis
ett fönster eller en husfasad, från ett vindkraftverk med 75 meters
navhöjd och samma rotordiameter, är 1100 meter på sommaren och
1800 meter under de sällsynta vinterdagar då luften är kristallklar (se
tabell 2). Skuggans storlek, det vill säga den yta skuggan sveper
över, minskar med avståndet. (Freund, 2002 genom Wizelius, 2007)
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3.10 Utsläpp
Vindkraftverk är ur miljösynpunkt ett av de bästa alternativen för att
utvinna energi. Genom livscykelanalyser har vindkraftverk visat sig
ha väldigt liten energiförbrukning för tillverkning, transport,
byggande, drift och nedmontering i förhållande till dess
energiproduktion under livslängden (SOU 1999:75). Enligt en studie
från Boverket (2009) tar det ca åtta månader för ett vindkraftverk att
producera den mängd energi som går åt under uppförningsfasen.
Vindkraftverk har under driftstiden inga utsläpp till luft.
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4. Nulägesbeskrivning
4.1 Vindförhållanden och el
Den viktigaste parametern för att välja plats för etablering av
vindkraft är hur mycket energi vinden innehåller, alltså hur mycket
det blåser i medeltal. Vindens effekt ökar med vindhastigheten
upphöjt till tre, men ett vindkraftverk fungerar bäst vid vissa
vindhastigheter och vid starkare vindar begränsas effekten. En
tumregel är att för varje procent medelvinden ökar så ökar
årsproduktionen med två procent. För att det ska vara ekonomiskt
intressant att etablera vindkraft bör det enligt Energimyndigheten
helst blåsa minst 6 m/s i årsmedelvind (Energimyndigheten, 2007).
Uppsala universitet har tagit fram en modell som ligger till grund för
vindkartering, kallad för MIUU-modellen (MeteorologI Uppsala
Universitet). Med hjälp av denna fås årsmedelvindar med en
upplösning på 1×1 km som kan fungera som planeringsunderlag och
förenkla projekteringen av vindkraftverk. Årsmedelvindarna
redovisas på olika höjder ovan nollplansförskjutningen, vilket
betyder att vindarna inte är uträknade för höjden ovan mark utan för
den höjd som upplevs som marknivå. Beräkningarna av vindarna är
alltså gjorda utan kännedom om höjden på skogen. Därför måste
höjden för ”nollplanet” läggas till som är ungefär tre fjärdedelar av
vegetationens höjd (Energimyndigheten2, 2009). Skogen vid Gladö
kvarn som är aktuell för vindkraftetableringen kan uppskattas till
cirka 20 meter, vilket ger en korrekt höjd för vindberäkningarna på
72+15 = 87 meter. Dessa höjder är relevanta för navhöjden på
vindkraftverken i Gladö kvarn. Enligt MIUU-modellen är
årsmedelvindarna vid Gladö kvarn 6-6,5 m/s på 87 meters höjd (se
figur 6), vilket bevisar att det är ekonomiskt lönsamt att etablera
vindkraft i området.

Figur 6: Årsmedelvind (m/s) på höjden 72 m ovan nollplansförskjutningen (2009)
för Alternativ A och B.
Källa: Energimyndigheten2

Medelvinden är dock inte det enda viktiga. På en plats med skog
kommer vindens turbulens och vindgradienten vara annorlunda än i
ett slättlandskap, vilket påverkar energiinfångningen eftersom
vindkraftverket inte blir lika effektivt om vindarna är turbulenta och
varierande. För Alternativ A och Alternativ B har vind- och
energiberäkningar utförts med programvaran WindPRO som ger mer
exakta och relevanta vind- och energiberäkningar för det aktuella
området. Med detta vindatlasprogram kan vindens energiinnehåll
och hur mycket ett vindkraftverk förväntas producera på en given
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plats beräknas. Det är inte givet att en plats med bäst
vindförutsättningar på storskalig nivå (som med MIUU-modellen)
producerar mest energi. Hur ett vindkraftverk producerar beror även
på andra faktorer som exempelvis hur terrängen ser ut lokalt kring
vindkraftverket. WindPRO räknar ut hur vinden påverkas genom att
ta med information om terrängens råhet, byggnader och hinder i
närheten samt uppgifter om vindkraftverket (navhöjd, rotorarea och
verkets effekt vid olika hastigheter). Programmet kan sedan räkna ut
hur mycket vindkraftverket kan producera på platsen under ett
normalt vindår (Wizelius, 2007).

(se figur 7). I nuläget har Swerock fått tillstånd från Stockholms stad
(markägare) att arrendera marken med syfte att bedriva
täktverksamhet (se figur 13 i kap 5). Det slutgiltiga tillståndet för
utvidgad täktverksamhet lämnas av länsstyrelsen i Stockholms län.
Bergtäkten finns upptagen som bergförekomst i Stockholms läns
grus- och berginventering. (Stockholm Stad2, 2009)

I området finns det i dagsläget både ett stamnät och ett regionnät för
el. För vindkraftparken, som har en kapacitet på mellan ca 50 000 –
88 000 MW (beroende på hur många kraftverk det byggs) skulle det
innebära att den producerade energin kan kopplas direkt till
stamnätet, efter att elen har transformerats om. (Lyberg, 2009)

4.2 Pågående markanvändning
Gladö kvarn och främst Gladö industriområde rymmer i dagsläget ett
flertal olika verksamheter. Markägare är både Stockholms stad och
Huddinge kommun. De mest påtagliga verksamheterna inom
området är Sofielunds avfallsanläggning som drivs av SRV
återvinning AB, Stena fragmenteringsanläggning samt företaget
Swerocks bergtäkt. I området i övrigt finns bland annat en
speedwaybana som används av Eldarna Speedway samt två
bilskrotar, Gladö Bilskrot och Allbildelar. Från Huddinge kommuns
sida när det gäller Gladö industriområde är avsikten att skrymmande
och bullrig verksamhet även i fortsättningen ska bedrivas där.
(Huddinge kommun, 2001)

Figur 7. Swerocks bergtäkt.

I övrigt är området runt Gladö kvarn relativt glest bebyggt med stora
skogsområden (se figur 8). Bebyggelsen består till stor del av gårdar
och fritidshus. Terrängen är kuperad och relativt svårtillgänglig på
många håll, särskilt i anslutning till Gladö industriområde. Norrut, ca
en till två kilometer från projektområdet, ligger Gladö kvarn som
ursprungligen var ett fritidshusområde med 444 fastigheter. Flertalet
av dessa fritidshus har dock blivit permanentboenden och därför
kommer kommunen att bygga ut det kommunala VA-nätet till

Swerock har även sökt tillstånd för att utöka sin täktverksamhet i ett
område som ligger i direkt anslutning till det befintliga täktområdet
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området under åren 2009-2011. Detta medför en ökad byggrätt som
gör att området i framtiden kan betraktas som ett småhusområde för
permanentboende. En förtätning av området med ytterligare 25-125
fastigheter bedöms vara möjlig efter VA-anslutningen. Ca en
kilometer söder om projektområdet ligger sjön Ådran med 298
fritidshus runt sjön. År 2003 var andelen permanentboende 42 %.
(Huddinge kommun, 2004)

4.3 Naturmiljö
Stockholm är i ett europeiskt perspektiv en grön storstadsregion,
detta tack vare de tio stora gröna kilar som löper från landsbygden in
mot stadens centrum. Grunden för en fortsatt positiv utveckling i
regionen, och för att Stockholm ska bli en attraktiv storstad, är att
Storstockholms grönstruktur med de gröna kilarna bevaras och
utvecklas (Regionplane- och trafikkontoret, 2009). Dessa kilar har
stora natur- kultur- och sociala värden. Gladö kvarn ligger i
Hanvedenkilen som är en av dessa tio kilar som, var och en för sig
men även tillsammans, är mycket viktiga för den biologiska
mångfalden och utgör sammanhängande spridningskorridorer för
densamma. Hanveden karaktäriseras framförallt av stora och obrutna
skogsområden och terrängen är på sina håll starkt kuperad med
inslag av sjöar, kärr, mossar och bäckraviner (Regionplane- och
trafikkontoret, 2004) men hyser även ett gammalt och värdefullt
odlingslandskap (Huddinge kommun7, 2009).
Gladö kvarns skogsområden, till vilka vindkraftverken är planerade,
är av varierande karaktär och bidrar till ett mosaikartat landskap med
mycket höga naturvärden, både ornitologiska och skogliga. Området
ligger nära tre naturreservat, Flemingsbergsskogens-, Gladöskogensoch Orlångens naturreservat. Söder om området ligger Paradisets

Figur 8. Bebyggelse och terräng kring vindkraftparken. Källa: Lantmäteriet
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naturreservat i vilket två Natura 2000-områden är identifierade.
(Huddinge kommun7, 2009)

Tack vare de stora sammanhängande grönområdena finns här
fortfarande en hel del arter vilka kräver dessa livsmiljöer.

4.3.1 Hydrologi

4.3.2 Flora

Det finns fyra sjöar i närheten av området: Kvarnsjön, Kärrsjön,
Holmträsket och Rudträsket. Kvarnsjön – Gladö kvarn är från början
en näringsfattig skogssjö som förändrats genom antropogen
påverkan. Friluftsaktiviteterna vid sjön är många på grund av att det
intill sjön ligger ett mindre bostadsområde. Kvarnsjöns fosforhalter
är två till tre gånger högre jämfört med de andra sjöarna i området
som saknar bebyggelse kring stränderna. Kärrsjön är viktig utifrån
ett rekreationsperspektiv då Sörmlandsleden passerar dess strand.
Holmträsket är en liten skogssjö som inte nyttjas för friluftsliv på
grund av närheten till de störande verksamheterna Sofielunds
avfallsanläggning och Gladö industriområde. Sjön är starkt påverkad
av utsläppen från den tunga trafiken som går på vägen intill.
Rudträsket är en av länets äldsta sjöar och har sedan 1940-talet
uppmärksammats av forskare bland annat för att den har intressant
växtplankton och förekomst av Gotlandsag (Cladium mariscus).
Rudträsket har uppmärksammats internationellt som studieobjekt för
kvartärgeologisk forskning. Sedan 1950-talet har sjön undersökts ur
hydrologisk synpunkt och är därför en viktig referenssjö. (Huddinge
kommun6, 2009)

Omgivningarna kring Gladö kvarn präglas starkt av det
sprickdalslandskap som är karakteristiskt för Södertörn. Det
kuperade landskapet bidrar till att skapa en variation av miljöer med
magra hällmarker där berget går i dagen till artrika barr- och
lövsumpskogar i dess svackor. På områdets högst belägna punkter
består vegetationen av en typisk, relativt mager hällmarkstallskog
med ris, mossor och lavar i markskiktet (se figur 9). Hällmarkskogen
har stora ornitologiska värden och även stort inslag av senvuxna
träd. Mot de lägre belägna delarna tilltar björken gradvis
tillsammans med örter, örnbräken och gräs. I området finns även
beskuggade klippväggar och bergbranter som utgör goda livsmiljöer
för mossor, lavar och svampar. (Skogsstyrelsen1, 2009)

Utöver dessa sjöar finns även en del våtmarker och små vattendrag
vilka tillsammans med sjöarna utgör en del av Tyresåns
avrinningsområde. I avrinningsområdet ingår knappt 40 sjöar med
tillhörande våtmarker och vattendrag som slutligen mynnar ut i
Kalvfjärden i Östersjön. (Huddinge kommun, 2001). En viktig miljö
med anknytning till hydrologin är bäckravinen i Mellanberg som har
en stor biologisk mångfald (Huddinge kommun7, 2009).
Figur 9. Hällmarkstallskog i Gladö kvarn. Foto: Richard Vestin
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Holmträsket omges av den hällmarkstallskog som dominerar
området kring Gladö industriområde och Sofielunds
avfallsanläggning. Vegetationen runt sjöns strandzon består i
trädskiktet av klibbal, asp, björk, gran och tall. I fältskiktet lever
typiska fuktälskande arter som pors, skvattram, blåtåtel, topplösa,
veketåg, flaskstarr och mannagräs. De växtarter som finns i sjön är
vass, säv, bredkaveldun, vit näckros och gäddnate (Huddinge
kommun6, 2009). I den sydvästra delen av sjön finns ett mindre
område som enligt Skogsstyrelsens inventeringar är klassat som
sumpskog värdefull miljö (se bilaga 3) (Skogsstyrelsen1, 2009).
Rudträsket (se figur 10) omges även den av den fattiga tallhällmark
som präglar området. Kring denna näringsfattiga sjö består
fältskiktet av växter som främst växer på våtmarker och fuktiga
skogsmarker så som pors, kråkklöver, flaskstarr, hundstarr,
sumpstarr, trådstarr, rosling, tranbär, dvärgtranbär, rundsileshår,
storsilehår och småsileshår. Strandzonen är även bevuxen av
trädslagen klibbal, björk, tall och gran. (Huddinge kommun6, 2009)
Figur 10. Rudträsket. Foto: Richard Vestin

År 1998 gjordes en vattenväxtinventering av Södertörnekologerna då
ett antal växtarter påträffades i Rudträsket. Däribland fann de det
fridlysta halvgräset ag, eller Gotlandsag (Cladium mariscus). Arten
förekommer i den norra delen av sjön i det bladvassbälte som där
breder ut sig och denna lokal är en av få i hela länet. Gotlandsagen är
mycket sällsynt i östra Svealand då den endast förekommer i
näringsfattiga sjöar som befinner sig 60 meter över havet. Andra
vattenväxter som dokumenterades var vass, säv, sjöfräken, vitag,
vattenklöver, vit näckros, gäddnate, vattenbläddra och dvärgbläddra.
(Huddinge kommun6, 2009)

nyckelbiotop (se bilaga 3) enligt Skogsstyrelsens inventeringar då
det meandrande vattendraget från Rudträsket hyser en värdefull
kryptogamflora såsom sällsynta mossor, till exempel har smal
näckmossa (Fontinalis dalecarlica) hittats i denna lokal (Huddinge
kommun6, 2009).

4.3.3 Fauna
I hällmarksområdet ovanför bergtäkten finns stora ornitologiska
värden. Här lever trädlärka, tjäder och de rödlistade arterna
nattskärra (VU) berguv (NT) och havsörn (NT), för
rödlistekategorier se bilaga 3. Området kring Gladö deponiområde
lockar till sig rovfåglar då det är ett bra jaktområde. Detta beror

I den södra delen av Rudträsket, längs utloppsbäcken löper en ravin
(Huddinge kommun6, 2009). Denna lokal är klassad som

28

(Miljödatabasen2, 2009). Fyra trollsländearter har hittats vid sjön
(Ekestubbe et al, 2003).

framförallt på de råttor som frodas här. Två par berguvar har sina
nästen sydväst respektive nordost om deponin, dessa söker föda i
området om nätterna. Ännu ett par berguvar som har näste längre
söderut kan tänkas jaga inom området. Havsörnen syns dagligen i
området, men har ännu inte etablerat sig, då detta tar tid för havsörn.
Andra rovfåglar i området är duvhök och ormvråk. (Strid, 2009)

Kring Rudträsket finns svarthakedopping och knipa (Huddinge
kommun7, 2009). Nio arter av trollslända, varav två fridlysta,
hittades vid den artinventering som utfördes av
Södertörnsekologerna (Ekestubbe et al, 2003). Amfibier som
påträffats är större och mindre vattensalamander, vanlig groda och
padda, även detta i en inventering gjord av Södertörnsekologerna.
Mindre vattensalamander var då den enda art som hittades i fler än
enstaka exemplar. (Bolander et al, 2009)

Alla groddjur i Sverige är fridlysta men den enda arten som är
rödlistad är större vattensalamander (Malmgren, 2007). År 2008
gjorde Södertörnsekologerna en stor inventering av groddjuren på
Södertörn vilken visade att i Holmträsket och Rudträsket fanns
vanlig groda, padda och mindre vattensalamander (Bolander et al,
2009), även enstaka exemplar av den rödlistade större
vattensalamandern. Mycket tyder på att den större
vattensalamandern kan fungera som indikator på hög biologisk
mångfald i småvattenlandskap som detta område (Malmgren, 2007).

Holmträsket har invånare såsom abborre och mört. Fåglar som
uppehåller sig vid sjön är gråtrut, skrattmås, kanadagås och silltrut,
dessutom finns fiskmås, gräsand och knipa som även häckar i
området (Huddinge kommun 6, 2009). Amfibier som påträffats är
större och mindre vattensalamander, och vanlig groda och padda. Av
dessa var vanlig padda den enda rikligt förekommande (Bolander et
al, 2009).

De tidigare nämnda sjöarna i området hyser ett varierande och ofta
rikt fågelliv. Kring Kvarnsjön består det rika fågellivet av änder,
mås, häger, storskrak, fiskgjuse, knipa och gråtrut. Även andra,
mindre vanliga fågelarter har synts till. (Miljödatabasen1, 2009).
Sjön har även stor dammussla och gott om fisk. Gös och signalkräfta
har inplanterats på 1980- och 90-talet. Hasselsnoken (VU) har setts
till kring sjön (Miljödatabasen2, 2009). Sjön anses ha ett normalt
antal trollsländearter, det bör dock nämnas att sjön med dess 16
arter, varav två fridlysta, är den mest artrika lokalen i Huddinge
kommun.

I samband med en påtänkt flygplats i Södertörn gjordes en
inventering av fåglars flyttstråk över området. Området utgör
flyttstråk för storskarv, duvor, tranor, gäss, svanar, storskrake,
rovfåglar, tofsvipa, trastar, finkar och kråkfåglar. De olika arterna
flyger på varierande höjd (Bentz et al, 2000).
Omväxlande miljöer, såsom naturen i Huddinge, attraherar
fladdermöss (fridlysta i Sverige). Vid Gladövik som ligger ca 1,5 km
från Gladö industriområde finns ett viktigt habitatområde för
fladdermöss men det är så pass litet att det troligtvis inte kan föda
fladdermössen hela året. Kraftledningar, lampor och vindkraftverk
drar till sig insekter. Då insekter är fladdermöss huvudföda kommer

Kärrsjön har fisk såsom abborre och gädda. Gräsand och knipa
förekommer vanligtvis vid sjön och tranor är vanliga. De båda
fridlysta arterna vanlig groda och padda har synts till i området
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även fladdermöss att dras till dessa områden. Ett
lite större område ligger vid Holmentorp ca 6 km
från Gladö industriområde. Detta är mer typiskt då
det är omgivet av lövskog, som drar till sig mycket
insekter. De arter som har hittats i dessa områden
är inga långflyttande arter, men en flytt på någon
mil är inte ovanligt. Inventeringen av områdena
gjordes på våren. Då aktiviteten är låg under denna
årstid hittades inga rödlistade arter, men sådana
kan trots detta finnas i området. (Jong, 1995).
Deponiområdet är ett tänkbart vintertillhåll för
fladdermössen, men mer undersökningar behöver
göras. Eventuella flyttstråk över området är även
de okända (Strid, 2009).
Den rödlistade hasselsnoken (VU) har hittats inom
Huddinge kommun, bland annat vid Kvarnsjön.
Bergsryggen från Gladö kvarns industriområde till
Kvarnsjön (2 km) är ett område med flera möjliga
boplatser (Elmqvist, 1996).
Älg, rådjur, räv, skogshare och tidvis även vildsvin
är de däggdjur som finns i trakterna (Strid, 2009)

4.3.4 Nyckelbiotoper och andra
känsliga miljöer

Figur 11: Nyckelbiotoper och naturvärden i området runt Gladö kvarn.
Källa: Lantmäteriet, Skogsstyrelsen1

rödlistade arter. De nyckelbiotoper, sumpskogsområden och övriga
områden med höga naturvärden som finns i området kan överskådas
nedan i figur 11.

I närmiljön av projektområdet finns ett antal känsliga skogsmiljöer
vilka delvis har mycket höga naturvärden, till exempel så kallade
nyckelbiotoper. Dessa livsmiljöer är ur naturvårdssynpunkt särskilt
skyddsvärda eftersom det på dessa lokaler kan förväntas förekomma
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4.4 Landskapsbild

4.6 Friluftsliv

Landskapet kring Gladö kvarn är ett kulturlandskap med inslag av
skog, jordburk, bebyggelse, vägar och industri. Enligt Krauses
indelning av landskap tillhör landskapet i projektområdet till
kategorierna cultural landscape identical with natural space och
cultural landscape descended from natural space (se bilaga 4). I den
första kategorin består landskapet av naturliga och kulturella element
som harmoniserar med varandra bland annat gällande form och
struktur. Den andra kategorin står för landskap som består av
kulturella element som inte längre harmoniserar med landskapets
naturliga förutsättningar. (Krause, 2001). Landskapet vid Gladö
kvarn anses vara en kombination av dessa två kategorier eftersom
det både finns harmoni, till exempel de äldre gårdarna vid Kisala och
naturreservatet Orlången, och inslag i landskapet som förstör
harmonin, exempel på det är avfallsanläggningen och bergtäkten.

Södra Huddinge omfattas av ett stort område, Hanveden, som till
stor del är av riksintresse för friluftsliv. Att Hanveden har utsetts till
riksintresse motiveras med områdets höga natur- och kulturvärden
och att det innefattar naturreservat och Natura-2000 områden.
Hanveden omfattar stora orörda skogsområden med många sjöar och
lockar till sig friluftsutövare. Det finns ett antal friluftsanläggningar i
form av badplatser, spår och leder, vilket har gjort skogarna till
populära ströv- och motionsområden. (Regionplane- och
trafikkontoret, 2004) Vandringsleder är viktiga för det rörliga
friluftslivet och bidrar till motiveringen för att området ska klassas
som riksintresse för friluftsliv. Genom Hanveden sträcker sig till
exempel Sörmlandsleden, en 100 mil lång vandringsled, men också
andra vandringsleder som utgår ifrån naturreservatet Paradiset.
(Huddinge kommun3, 2009)
Ett område runt Sofielundsdeponin är undantaget riksintresset då
avfallsverksamheten prioriteras av Huddinge kommun. Där ligger ett
förslag att riksintresset ska upphöra för den mark som tas i anspråk
för den framtida avfallshanteringen. (Huddinge kommun, 2001).

4.5 Kulturmiljö och fornlämningar
Inom området finns inga kulturmiljöer som står under skydd men
däremot finns det ett antal fasta fornlämningar från boplatser samt
lämningar som visar på en tidigare verksamhet av kvartsbrott under
stenåldern. Området är en relativt nyupptäckt fornlämningsmiljö där
de flesta fornlämningar påträffats under 1990-talet. Enligt den
arkeologiska undersökning som gjorts på delar av området finns inga
säkra dateringar men beroende på platsernas höjd över havet har de
fått en preliminär datering från ca 10 000 år f.kr. till 6800 år f.kr.
(Gustafsson & Granath Zillén, 2005) Sett ur ett större geografiskt
perspektiv präglas landskapet kring området av ett traditionellt
jordbrukssamhälle med kulturhistoriska inslag såsom äldre gårdar
och odlingslandskap (Huddinge kommun, 2001).

I närheten av projektområdet för vindkraftsparken ligger Huddinge
Scoutkårs stuga. Stugan ligger vid Kvarnängens södra strand,
sydväst om planerad vindkraftsetablering (Huddinge Scoutkår,
2009). Friluftsfrämjandet finns som en egen del i Huddinge vilka har
flera olika aktiviteter för vuxna och barn men inga uttalade
aktiviteter inom projektområdet (Friluftsfrämjandet, 2009). Vidare
finns möjligheten att jaktlag och orienteringsklubben Stigfinnarna
nyttjar området. Om så är fallet har inte studerats närmare men är
något som bör göras inför ett samråd.
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Huddinge kommun strävar efter att inga nya bullerkällor ska
uppkomma som kan påverka friluftslivet samt att minska bullret från
redan befintliga bullerkällor inom rekreations- och friluftsområden
(Huddinge kommun, 2001). I dagsläget utgörs de främst av
Sofielundsdeponin och bergtäkten.

industriområdet med tung trafik beskrivs som omfattande och
mycket besvärliga och bedöms öka med 30 % jämfört med idag.
Transporterna till och från deponiområdet är också en av de största
bullerkällorna i området.
I Huddinge kommuns gällande översiktsplan (ÖP) står följande
”Huddinge ska verka för att inga nya, utöver de som ingår i ÖP
2000, störande bullerkällor tillkommer som stör friluftsvärdena samt
att minska negativ bullerpåverkan på friluftsområden från befintliga
och föreslagna bullerkällor för att nå ned till Naturvårdsverkets
riktvärden avseende buller” (Huddinge kommun, 2001). Detta
skulle kunna innebära att vindkraftetableringen motverkar
riktlinjerna i översiktsplanen. Å andra sidan är Naturvårdsverkets
riktlinjer för buller rekommendationer och inte lag. Myndigheter och
kommuner kan vara flexibla med bedömningen och ta hänsyn till att
befintliga bullerkällor överröstar vindkraftverken (Wizelius, 2007).
Detta skulle kunna vara en bedömning som görs av Huddinge
kommun eftersom det finns en rad befintliga bullerkällor.

4.7 Buller
Området för vindkraftsetableringen ligger intill Gladö
industriområde med flera bullrande verksamheter etablerade, såsom
SRV:s avfallsdeponi, Stena fragmenteringsanläggning, bergtäkt med
kross och två bilskrotar, samt en speedwaybana. Enligt Huddinge
kommuns program för Gladö kvarn har klagomål från de boende på
buller från Gladö industriområde inkommit (Huddinge kommun,
2008). Till följd av klagomålen gjordes bullermätningar. Enligt
dessa mätningar överskreds inte gällande riktvärden för
industribuller i bostadsområdet (Ramböll Akustik, 2009). Swerock
AB som driver Bergtäkten har lämnat in en tillståndsansökan för en
utvidgning av täkten. Huddinge kommun gav ett tjänsteutlåtande på
detta 2009-06-26. Beträffande buller vill Huddinge kommun
begränsa störningarna till ett avstånd på 500 meter från gränsen för
verksamhetsområdet. I Swerocks ansökan finns ett önskemål om att
mildra villkoret till att istället börja gälla vid gränsen till
bostadsområdena. Kommunen vill dock behålla det gällande
villkoret på 500 meter från gränsen för verksamhetsområdet.
Sprängning, borrning och krossning får bedrivas helgfri måndag till
fredag mellan klockan 07.00 till 18.00. Utlastning respektive
transport bör kunna ske en timme tidigare mellan klockan 06.00 till
18.00. (Huddinge kommun2, 2009)

4.7.1 Topografins och vegetationens inverkan på
buller
Topografi och vegetation är något som inverkar både positivt och
negativt på buller. I området runt Gladö kvarn är terrängen till stor
del skog med inslag av åkermark, våtmark och sjö. Det är relativt
stora höjdskillnader i området vilket kan ha både positiv och negativ
inverkan på buller. Exempelvis kan en kulle mellan ett vindkraftverk
och ett bostadsområde dämpa ljudet från vindkraftverket till
bostäderna medan ett vindkraftverk som är lokaliserat på toppen av
ett berg och med en dalgång mellan vindkraftverket och bostäderna
tvärtom kan förstärka ljudet. Topografins och vegetationens
inverkan på buller är ännu inte fullt kartlagt men bör absolut beaktas
från fall till fall där vindkraftverk planeras.

Ytterligare bullerkällor är Södertörnsleden, Gladövägen samt
trafiken på Hökärrsvägen, till och från Gladö industriområde
(Huddinge kommun, 2008). Transporterna till och från
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5. Alternativbeskrivning
5.1 Alternativ A
Den planerade vindkraftparken enligt Alternativ A
är lokaliserad till Gladö kvarns industriområde i
Huddinge kommun. Det är föreslaget att uppföra
23 stycken vindkraftverk utplacerade enligt figur 2
med en installerad effekt på 3 MW vardera, totalt
69 MW. Den typ av vindkraftverk som planeras är
av modell ENERCON E-82 som har en navhöjd
som kan regleras för att få bästa möjliga effekt,
vilket är beroende av vindförhållandena och
topografin vid den specifika platsen. Vid Gladö
kvarn kommer navhöjden att ligga mellan 70-110
meter. Rotordiametern på bladen är 82 meter vilket
då innebär att de högsta vindkraftverken skulle ha
en totalhöjd på 151 meter över marken.

5.1.1 Vindförhållanden och energi
Den totala produktionen från de 23 verken uppgår
enligt beräkningar från Forsbergs Ingenjörbyrå
med programvaran WindPRO till 87 650 MWh/år
(se bilaga 5). Genomsnittsvärden för den årliga
elförbrukningen hos ett hushåll kan användas för Figur 2. Lokalisering av vindkraftverken i Alternativ A. Källa: Lantmäteriet, Forsbergs Ingenjörbyrå
att se hur många lägenheter eller hus
(utan elvärme), 4 383 småhus (med elvärme) eller 43 825 lägenheter
vindkraftverken kan försörja med el. Ett småhus utan elvärme
med el.
förbrukar till exempel 5 000 kWh/år, ett småhus med elvärme 20
000-25 000 kWh/år och en lägenhet 2000 kWh/år (Wizelius, 2007).
Utöver den rikstäckande vindkarteringen med MIUU-modellen som
De 23 vindkraftverkens årliga effekt på 87 650 MWh skulle då
har en ganska grov upplösning på 1×1 km så har mer specifika
innebära att vindkraftparken kan försörja antingen 17 530 småhus
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vindberäkningar gjorts i det aktuella området med programvaran
WindPRO. Dessa beräkningar på årsmedelvind och producerad
energi för Alternativ A anges i tabell 3. Det är vindkraftverk 1, 5, 6,
7, 9 och 13 som har den störst producerade energin med en
årsproduktion på över 4000 MWh.

under en permanent fas. Den tillfälliga fasen påbörjas då kraftverken
ska byggas, vilket till exempel medför ett behov för tunga
transporter och lyftkranar. Om den här typen av fordon ska kunna ta
sig fram krävs speciella vägar. Det handlar om vägar som dels ska
hålla för tunga fordon och även möjliggöra för långa transportfordon
att ta sig fram. Är kurvorna för snäva utmed vägen kan det bli svårt
för fordon som kräver en stor svängradie att passera. Det blir alltså
aktuellt med både breddning, förstärkning och nyetablering av vägar
i området för att nå respektive vindkraftverk. Förslag till nya
vägdragningar ses i figur 12 (se även bilaga 6 för information om
hur vägarna har tagits fram). De gula streckade linjerna representerar
befintliga vägar och stigar som med sannolikhet behöver breddas
och eventuellt förstärkas. De röda streckade linjerna markerar helt
nya vägdragningar. Flera av de nyetablerade vägarna kommer
troligen att behållas då regelbunden service och reparationer av
kraftverken kräver god tillgänglighet. Vägar kan återställas så att
marken återgår till ursprungligt skick men detta framstår dock som
mindre troligt. Då verksamhetsutövaren ännu inte har börjat arbeta
med planer för eventuella vägdragningar är det som tidigare nämnts
svårt att avgöra hur mycket mark som kan komma att krävas för det
ändamålet. Vad som framstår som självklart är dock att ett stort
ingrepp i naturen kommer att krävas för att förse de 23
vindkraftverken med god förbindelse såväl mellan verken som till
närliggande vägar.

Tabell 3. Årsmedelvind och producerad energi för varje
vindkraftverk i Alternativ A. Källa: Forsbergs Ingenjörbyrå

Tabell 4 visar hur mycket utsläpp Alternativ A skulle spara in
jämfört med om samma mängd energi producerades med kolkraft
(för en jämförelse med Alternativ B se tabell 6) (SOU 1999:75).
Tabell 4. Minskad utsläppsmängd för Alternativ A. Källa: SOU 1999:75
Alternativ A
Minska utvinningen av kol med 35 100 ton år
Minska utsläppen av Koldioxid (CO2) med 87 700 ton år
Minska utsläppen av Svaveldioxid (SO2) med 105 ton år
Minska utsläppen av Kväveoxider (NOx) med 90 ton år

Den permanenta fasen av markanspråk inträder då kraftverken har
uppförts. Det handlar om den mark de 23 vindkraftverken kommer
att uppta samt den mark vägar, transformatorstation och
kabeldragning kräver. Vindkraftverkens fundament kan komma att
bestå av både gravitationsfundament och bergsfundament. Marken är
kuperad och bergig vilket påverkar valet av fundament. I de fall där
gravitationsfundament kommer att används blir resultatet att mark

5.1.2 Markanspråk
Vid en etablering av vindkraftverk vid Gladö kvarn är det i nuläget
svårt att göra en exakt bedömning av hur mycket mark som
verksamhetsutövaren kan komma att ta i anspråk. Anledningen till
detta är det tidiga skedet i planarbetet och bristen på färdiga förslag.
Marken kommer att tas i anspråk dels under en tillfällig fas och dels
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anslutning till den planerade bergtäkten. En anpassning till den
planerade bergtäkten kommer även att behöva ske vid planering av
vägdragningar. Huddinge kommuns översiktsplan säger att ingen ny
bebyggelse eller andra störningskänsliga verksamheter som kan
hindra eller försvåra bergtäkten bör tillåtas inom 500 meter från
bergtäkten. (Huddinge kommun, 2001) Befintlig samt planerad
bergtäkt med skyddszoner och de vindkraftverk som är placerade
inom dessa ses i figur 13.

Figur 12. Förslag till nya vägdragningar, existerande region- och stamnät samt
känsliga naturmiljöer och fornlämningar. Källa: Lantmäteriet, Skogsstyrelsen1,
Riksantkvarieämbetet1

kommer att grävas upp. Gravitationsfundament täcks över så att
marken ovanpå kan nyttjas vilket minskar markanspråket, dock
kvarstår det faktum att marken grävs upp vid byggnationsskedet. I de
fall där bergsfundament är aktuella blir markanspråket mindre då
verken kilas fast i borrade hål i berggrunden.
Den planerade utvidgningen av Swerocks bergtäkt är en viktig faktor
som bör ägnas särskild uppmärksamhet. Alternativ A föreslår en
lokalisering av vindkraftverk som innebär att tre till fyra kraftverk
placeras inom området där den utökade bergtäkten kommer att ligga
om länsstyrelsen godkänner Swerocks ansökan (se
nulägesbeskrivning). Vidare är flera vindkraftverk planerade i nära

Figur 13: Dagens bergtäkt med planerad utvidgning och säkerhetszoner
Källa: Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Stockholms Stad2
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omfattande vägnät och ett större antal vindkraftverk kan även de
ekologiska samspelen i dessa miljöer påverkas. Om ett känsligt
område fragmenteras så sker en uppsplittring av det habitat som
tidigare har varit en mer sammanhängande yta. Isolerade habitat har
generellt sett ett lägre antal arter än de habitat av liknande typ som
ligger i nära varandra (Niklasson & Nilsson, 2005). Dessa biotoper
bör speciellt undantas från all sorts intrång eftersom många av
områdets naturvärden just är knutna till dessa fuktiga områden. De
känsliga naturmiljöer som finns i området och vindkraftverkens
placering ses i figur 14.

5.1.3 Naturmiljö
I samband med anläggandet av vindkraftverken kommer en rad olika
ingrepp i naturmiljön ske. Vid anläggning av tillfarts- och
servicevägar samt uppställningsplatser kommer en viss avverkning
av skog att behöva göras. Därutöver kan schaktningsarbeten för
kabeldiken eller eventuella transformatorstationer också komma att
påverka miljön i området negativt. Den största påverkan på skog och
mark kommer dock att ske just under anläggningstiden och det är i
denna fas som markskador och skador på vegetation samt störningar
av markvattnet främst kan komma att uppstå (Wizelius, 2002;
Boverket, 2009).
Eftersom det planerade projektet har samma lokalisering i både
Alternativ A och B, men skiljer sig i utformning, kommer den
negativa påverkan på naturmiljön få liknande konsekvenser men
olika grad av påverkan. Med en etablering av 23 vindkraftverk
kommer en större mängd skog påverkas då fler träd och eventuell
annan vegetation kommer behöva avverkas i samband med att fler
vägar anläggs och ett större antal vindkraftverk ska resas. Med ett
större antal vindkraftverk och den lokalisering som föreligger enligt
projektplanen, blir riskerna större att känsliga miljöer påverkas.
De konsekvenser som kan komma att uppstå vid för kraftig
avverkning av skog och dikning av skogsmark är att näringsämnen
lakas ut och läcker vidare till vattendrag och sjöar. Dessutom kan en
sjunkande grundvattennivå bidra till en ökad försurning av diken och
i sin tur av närliggande vattendrag (Brandt & Gröndahl, 2000).
Fuktiga platser, som de sumpskogar som finns i området, ger stabila
förhållanden med hög luftfuktighet vilket skapar förutsättningar för
svårspridda och störningskänsliga arter (Nitare, 2000). Dessa mindre
skogsområden ligger spridda i landskapet och med ett mer

Figur 14: Känsliga naturmiljöer och vindkraftverkens placering i Alternativ A och
B. Källa: Lantmäteriet, Skogsstyrelsen1
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två km från berguvens boplatser rekommenderas av Sveriges
Ornitologiska Förening (SOF), detta uppnås ej i Alternativ A (SOF,
2009).

Bestående skador och därmed förändrad miljö kan komma att uppstå
vid sprängning för ledningsdragning och väganläggning. Det är
därför av stor vikt att planeringen av lokaliseringen ses över i detalj
eftersom vägar och vindkraftverk kan komma att inkräkta på de
områden med höga naturvärden då dessa hamnar i dess närmiljö. Så
långt som möjligt bör intrång i sumpskogar, nyckelbiotoper och
andra känsliga naturtyper undvikas eftersom det är i dessa områden
de biologiska värdena är som störst. I figur 12 (under markanspråk
Alternativ A) ses ett förslag till vägdragning där intrång i dessa
områden har undvikits. Senvuxna träd och befintlig död ved bör
sparas då de har stor betydelse för naturvården. Den nuvarande
lokaliseringen av projektområdet gör även intrång i Orlångens
naturreservat då ett antal vindkraftverk är planerade att placeras
inom eller i anslutning till reservatet.

För varje enskilt vindkraftverk beräknas i Sverige upp till fem
fågelkollisioner årligen (Widemo, 2007). Beräkningarna visar dock
på stor variation med allt från inga till 13 kollisioner per år, vilket
kan göra det svårt att applicera siffrorna på det specifika
projektområdet (Wizelius, 2002).

5.1.4 Landskapsbild
För att undersöka påverkan på landskapsbilden har analysen delats in
i tre delar; plats, närområde och trakt. Detta för att ge en bättre bild
av påverkan på olika skalor. Eftersom betraktarens intryck av en
vindkraftpark minskar med avståndet skiljer påverkan på landskapet
sig mycket åt mellan de olika nivåerna. (Boverket, 2009)

Ett flyttstråk med diverse fåglar (finkar, svanar, tranor m.fl.) som
korsar Huddinge kommer drabbas negativt av Alternativ A.
Rastplatser, som ökar den lokala koncentrationen av fåglar, är i
närheten av området inte utredda och behöver undersökas närmare.
Antalet fåglar döda i kollisioner får antas bli något högre under
flyttperioderna på hösten och våren (Svensson, 2003). Risken för
negativ påverkan på grund av vindkraftverken drabbar även mer
stationära fåglar, såsom havsörn. Anläggandet av en vindkraftspark
kan leda till att havsörnen, i värsta fall, inte etablerar sig i området
(Strid, 2009).

5.1.4.1 Plats
Med plats avses allt som ligger inom tio gånger vindkraftverkens
navhöjd från vindkraftparken (Wizelius, 2007). Eftersom de
planerade vindkraftverken kommer att ha en navhöjd på mellan 70
och 110 meter har avståndet med avseende på vindkraftverkens
synlighet i landskapsbilden satts till en kilometer, se figur 15. Då de
planerade vindkraftverken är höga kommer de att vara synliga och
dominera landskapet. Bostadsområdena som berörs är den östra
delen av Gladö kvarn (se figur 16, för fler fotomontage se bilaga 7)
och de norra delarna av Ådran, Bruket och Ekedal. Eftersom dessa
områden mestadels består av fritidshus förväntas acceptansen vara
låg bland de boende då de flesta uppskattar lugnet och orördheten
vid sin fritidsbostad. Vindkraftverken kan komma att bli ett störande
element i deras miljö (se figur 17). Graden av acceptans kan dock
höjas om de boende är positivt inställda till förnyelsebar energi men

Berguvar och havsörnar är de två fågelarter i området som kommer
att drabbas värst av en vindkraftsetablering. Den främsta risken är att
de kolliderar med verken. För havsörn tillkommer även störning från
buller. Annat fågelliv som kan drabbas är exempelvis den rödlistade
nattskärran som häckar i området (Widemo, 2007). En skyddszon på
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detta är svårt att förutsäga. Närheten till en etablerad industri,
Sofielunds avfallsanläggning, kan också bidra till en högre grad av
acceptans då både lugnet och orördheten störs. Den västra delen av
Orlångens naturreservat berörs också. Bland dem som använder
naturreservatet som friluftslivsområde kan acceptansen för
vindkraftverken vara låg då de kommer synas och utgöra ett
dominerande inslag i landskapet. För gårdarna som finns inom en
kilometer kan byggandet av vindkraftverken innebära en positiv
utveckling. De nya och förstärkta vägarna som behövs till
vindkraftverken kan förbättra tillgängligheten för bönderna. Därför
anses acceptansen vara högre bland gårdsägare. (Boverket, 2009)

sikt från kringliggande orter men de kommer inte att vara ett
dominerande inslag i landskapet. (Boverket, 2009)

5.1.4.2 Närområde
Med närområde avses allt som ligger inom fem kilometer från
projektområdet (se den yttre svarta linjen i figur 15. Gränsen på fem
kilometer är vald som yttre gräns eftersom vindkraftverken smälter
in i landskapet på ungefär det avståndet (Wizelius, 2007). Inom
närområdet är det fler bostadsområden som påverkas: Gladö kvarn,
Ådran, Bruket och Ekedal som ligger närmast vindkraftverken men
även områdena Vidja, nordost om projektområdet, och Öran, sydost
om projektområdet. Landskapet är kulturpräglat med inslag av
bebyggelse, vägar, skogspartier och jordbruksmark vilket kommer
att minska synligheten av vindkraftverken i närområdet. Verken syns
fortfarande men dominerar inte längre landskapet.

Figur 15: Vindkraftverkens synlighet i landskapet för Alternativ A.
Källa: Lantmäteriet

5.1.4.3 Trakt
På längre avstånd än fem kilometer från projektområdet smälter
vindkraftverken in i landskapet. Upp till ungefär tolv kilometer kan
de synas som små företeelser vid horisonten men andra element i
landskapet gör det svårt att urskilja dem. Det innebär att
vindkraftverken kommer att vara synliga vid klart väder och vid fri
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Figur 16: Fotomontage av sju vindkraftverk för
Alternativ A sedda från den östra delen av Gladö
kvarn. Fotot är taget i sydlig riktning. Verken är från
vänster 18, 14, 9, 5, 8, 2 samt 13 (Se figur 2.)

Figur 17: Fotomontage av tre vindkraftverk för
Alternativ A sedda från Ekedal. Fotot är taget i
nordvästlig riktning. Verken är från vänster 10, 16, 3
och 22 (se figur 2).
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5.1.5 Fornlämningar
Det finns flera fasta fornlämningar inom
projektområdet varav vissa ligger i direkt närhet
till de tänkta vindkraftverkens placeringar (se figur
18). Förekomsten av fornlämningarna utesluter inte
en etablering av vindkraftverk men bör
uppmärksammas för att eventuella skador eller
förstörelse ska kunna förhindras. Det gäller
framförallt under utbyggnadsfasen. Ur
kulturmiljöhänsyn kan etableringen innebära en
viss negativ påverkan på de fornlämningar som
finns inom platserna för lokalisering. Om hänsyn
tas till fornlämningarna på så sätt att de inte
kommer till skada, flyttas eller förstörs är påverkan
mycket ringa. Viktigt att tänka på är dock att
fornlämningar som inte är kända idag kan
framkomma inom området i samband med
etableringsfasen. Dessa är också skyddade enligt
Kulturminneslagen.
Kulturmiljöer avser miljöer som har påverkats av
människans markanvändning. En ny typ av
markanvändning skapar på så sätt framtidens
kulturmiljöer, vilket kan ses som positivt.

Figur 18: Fornlämningar i området runt Gladö kvarn. Källa: Lantmäteriverket, Riksantikvarieämbetet1
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5.1.6 Friluftsliv
I Alternativ A ligger 18 av de 23 vindkraftverken inom
riksintresse för friluftsliv (se figur 19). Påverkan på
friluftslivet vid Alternativ A kommer till största del ske
under utbyggnadsfasen. När vägar upprättas och
byggmaskiner används för att möjliggöra byggandet av
vindkraftverken kommer tillgängligheten för människor som
utövar friluftsliv att minska. Under driftfasen kommer
vägarna istället att underlätta framkomligheten för brukare
av området. I och med att vägar och vindkraftverk upprättas
kommer områdets karaktär att förändras och
rekreationsvärden att minska. Följaktligen kommer området
inte att kunna nyttjas för friluftsliv på samma sätt som i
dagsläget. I Alternativ A ligger vindkraftverken tätt vilket
kan leda till att området kan förlora sina värden som har lett
till klassificeringen som riksintresse för friluftsliv. Antalet
vindkraftverk som planeras i området kan också komma att
förändra karaktären på omgivningen så att det inte längre
uppfattas som ett rekreationsområde i samma utsträckning
som tidigare. Slutligen medför vindkraftverken visst buller
som kan upplevas störande för friluftslivet.
Det är svårt att fastställa hur mycket av det planerade
området som används till friluftsliv och rekreation idag. De
intresseorganisationer som kan tänkas använda området är
Huddinge Scoutkår som ligger vid Kvarnsjöns södra strand.
Scoutstugan omfattas dock inte av det planerade området i
Alternativ A men föreningen är viktig att ta hänsyn till
eftersom scoutföreningen förmodligen utnyttjar de
närliggande skogsområdena för sina aktiviteter.
Friluftsfrämjandet i Huddinge anordnar olika
friluftsaktiviteter. Friluftsfrämjandet i Huddinge omfattar

Figur 19: Riksintresse för friluftsliv. Källa: Lantmäteriet, Länsstyrelsen
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hela kommunen och därför är det svårt att veta om föreningen
använder sig just av projektområdet för sina verksamheter.
Speedwayklubben Vårdkasens MKS/Eldarnas Speedway bedriver
inte verksamhet i direkt anslutning till de planerade vindkraftverken
i Alternativ A men i närheten. Vindkraftparkens påverkan på
speedwayutövarna anses vara små eller inga. Ytterligare föreningar
som kan påverkas är Gladökvarns fastighetsägarförening och
Ådrans tomtägarförening.

Det finns internationella standardmodeller för vilket avstånd det bör
vara till närmast boende av bullerhänsyn. Många länder, däribland
Sverige, har beslutat att använda sig av egna riktlinjer, skillnaden i
riktlinjer mellan länder är dock liten. I Sverige är riktlinjerna att

En vindkraftsetablering i tätortsnära områden kan ses som positivt ur
pedagogiskt syfte då skolor och andra lärosäten har möjlighet att
besöka det för studiebesök. Detta kan öka förståelsen för vindkraft
och på så sätt öka acceptansen för en etablering.
Eftersom projektet fortfarande är i ett tidigt stadium har vi inte haft
möjlighet att prata med allmänhet och de intresseorganisationer som
kan tänkas använda området. Läs mer i bilaga 2.

5.1.7 Buller
I Alternativ A med 23 stycken vindkraftverk ger de aktuella
vindkraftverken av modell ENERCON E-82 ifrån sig 104 dBA vid
rotorhuvudet. Vid varje projektering av vindkraftsetablering ska som
regel ekvivalent buller inte överstiga 40 dBA. Detta innebär att ett
säkerhetsavstånd om 500 meter till närmaste bostäder i de flesta fall
är tillräckligt. I Alternativ A kommer förmodligen de närmast
boende inte att drabbas av bullernivåer över 40 dBA (se figur 20),
däremot bör det utredas huruvida den kumulativa effekten av både
bergtäkten och de vindkraftverk som kommer att befinna sig mellan
bergtäkten och sjön Ådran gemensamt kan skapa bullerstörda
miljöer för de närmast boende.

Figur 20: Karta med bullerzoner för Alternativ A för 35 respektive 40 dBA samt
tillåten bullerzon för Gladö kvarn industriområde. Källa: Lantmäteriet, Wizelius,
2007
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vindkraftverk ska stå minst 325 meter från områden där 40 dBA är
rekommenderad bullernivå (områden med permanent boende) och
525 meter från områden där 35 dBA är rekommenderad bullernivå
(fritidshusområden). (Wizelius, 2007) Kartan på föregående sida (se
figur 20) utgår från dessa avståndsriktlinjer och visar hur det
påverkar det aktuella området.

Vid sämsta tänkbara väder har flygräddningstjänstens helikoptrar ett
säkerhetsavstånd av 500 meter åt varje sida (Luftfartsverket, 2006),
och verken står tätare än så. Således försvåras eventuella
räddningsinsatser av verkens täta placering. Emellertid är verken
placerade vid skogsmark varför även träden torde stå i vägen.

Genom större delen av det tilltänkta vindkraftsetableringsområdet
löper ett friluftslivsområde av riksintresse för vilka regler för högsta
ekvivalenta buller är 35 dBA. Eftersom merparten av
vindkraftverken ligger innanför friluftslivsområdet så bör det bli en
betydande bullerpåverkan i det direkta närområdet.

Det förekommer utsläpp under tiden som verken tillverkas och under
monteringsfasen när verken transporteras med lastbil till platsen
(Boverket, 2009).

5.1.10 Utsläpp

Vindkraftverk brukar ha en växellåda med växellådsolja som måste
bytas med jämna mellanrum. Vid varje oljebyte går det åt mer än
300 liter olja. Växellådorna är monterade direkt i anslutning till
vingarna (Nylander Holst, 2009). Viss risk för oljeläckage finns.

5.1.8 Skuggor
Skuggutbredningen i Alternativ A bör inte påverka några bostäder i
närområdet under sommartid då den horisontella skuggutbredning
som högst når ca 600 meter. Under vintertid når den 1100 meter
vilket kan störa de boende i den östra delen av Gladö kvarn av
lokalisering 9 och 16 samt de boende vid sjön Ådran som kan
drabbas av 9, 15 och 10.

5.1.11 Samlad bedömning av Alternativ A
Det följer naturligt att en vindkraftpark med 23 verk medför effekter
och konsekvenser på naturen som sådan men också på det värde
området har för friluftsliv och boende. Området som tas i anspråk i
Alternativ A ligger i anslutning till den redan tunga och skrymmande
markanvändning som deponin och bergtäkten utgör. Med detta i
beaktande bedöms kumulativa effekter avseende det intryck som fås
av området bli viktiga både för de boende och för det rörliga
friluftslivet. Av det senare bedöms det redan etablerade friluftslivet
kunna påverkas negativt medan friluftslivet som sådant i området
kan påverkas positivt genom att nya grupper kan tänkas attraheras av
vindkraftverken. Negativ påverkan på landskapsbilden bedöms bli
den enskilt största inverkan som Alternativ A medför. Detta då
området är höglänt och kuperat varför vindkraftverken kommer
synas på långt håll. Om hänsyn tas till fornlämningarna anses
miljöpåverkan på kulturmiljön bli marginell.

5.1.9 Säkerhet och risk
Risken för personskador kopplat till vindkraftverk är mycket liten
men en viss risk finns att rotorblad bryts av och skadar någon. Under
en begränsad tid under vinterhalvåret finns också risk för att
isstycken på rotorblad slungas av och därigenom orsakar skada.
Eftersom verken inte ligger nära bostäder men nära bergtäkten och
deponin är risken för personskador större vid arbetsplatserna.
Eventuell brand i något verk kan få svåra konsekvenser om elden
sprids till deponin eller om den sprider sig till skogen. Sannolikheten
för brand är dock mycket liten.
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I den viktade matrisen (tabell 8 i kap 6) framgår att påverkan på
naturmiljö, flora och fauna samt faktorerna risk och säkerhet främst
kommer ske under anläggningsfasen. Negativ påverkan på
Rudträsket och de sumpskogar samt våtmarker som finns i området
kan dock dämpas något genom att rätt åtgärder sätts in. Under drift
förväntas negativ påverkan på främst fågellivet medan övrig flora
och fauna på sikt mestadels påverkas av eventuellt buller samt
fragmenteringen av skogsområdet. De flyttstråk som genomkorsar
området bör kartläggas mer noggrant för att optimera förebyggande
åtgärder.

på 36 MW. Typ av modell och utseende på vindkraftverken är
densamma som för Alternativ A. Med tolv verk är
medelproduktionen 49 930 MWh/år enligt beräkningar med
WindPRO (se bilaga 5). Den förhållandevis högre produktionen som
fås med tolv vindkraftverk beror på att den så kallade

Alternativ A innebär stor positiv inverkan på miljön i ett större
perspektiv. För att klara framtidens utsläppsmål och för att lösa
klimatfrågan krävs en ökad andel energi från förnyelsebara
energikällor. I den aspekten bedöms Alternativ A vara ett betydande
och viktig steg för denna omställning till grön energi, i synnerhet då
liknande initiativ saknas i Stockholmsområdet.

5.2 Alternativ B – alternativ utformning
Alternativ B är ett utformningsalternativ vilket innebär att
vindkraftverken är placerade i samma område som i Alternativ A,
men att antalet vindkraftverk har reducerats till tolv stycken för att
utreda vilken påverkan ett färre antal vindkraftverk skulle ha på
miljön i förhållande till projektets kostnad. Alternativ B är ett
utformningsalternativ från LySt AB. I alternativet är vindkraftverken
placerade i samma område som i Alternativ A men antalet
vindkraftverk har reducerats till tolv stycken för att utreda vilken
påverkan ett färre antal vindkraftverk skulle ha på miljön i
förhållande till projektets kostnad. Placeringen av de enskilda
vindkraftverken ser då något annorlunda ut än i Alternativ A (figur
3). Verkens storlek planeras bli samma som för Alternativ A och
varje vindkraftverks effekt på 3 MW ger då en total installerad effekt

Figur 3: Lokalisering av vindkraftverken i Alternativ B.
Källa: Lantmäteriet, Forsbergs Ingenjörbyrå

parkverkningsgraden är något högre för Alternativ B. Detta eftersom
färre vindkraftverk på samma yta innebär att de enskilda
vindkraftverken står mer i fri vind och vid produktionsberäkningen
har hänsyn tagits till att verken skuggar varandra vid vissa
vindriktningar.
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5.2.1 Vindförhållanden och energi

5.2.2 Markanspråk

Med de genomsnittvärden nämnda i Alternativ A för den årliga
elförbrukningen hos hushåll skulle tolv stycken vindkraftverk kunna
försörja 9 986 småhus (utan elvärme), 2 497 småhus (med elvärme)
eller 24 965 lägenheter med el.

I Alternativ B är grundförutsättningarna desamma som i Alternativ
A. Skillnaden är att mindre mark kommer att behöva tas i anspråk i
Alternativ B än i Alternativ A. Antalet verk blir i Alternativ B cirka
hälften mot Alternativ A, vilket minskar behovet något av både
vägar och mark som fundamenten kräver. I figur 21 ses förslag på de
vägdragningar som kan komma att bli aktuella. De gula streckade
linjerna representerar befintliga vägar och stigar som med
sannolikhet behöver breddas och eventuellt även förstärkas. De röda
streckade linjerna markerar helt nya vägdragningar. Utformningen
av alternativet är dock gjord så att de tolv vindkraftverken är
planerade på ungefär samma yta som i Alternativ A. Detta får som
konsekvens att omfattningen av vägdragningen trots allt kommer att
bli stor och inte minska proportionerligt till halveringen av antalet
vindkraftverk. Det är alltså svårt att avgöra hur stor markpåverkan
blir i både den tillfälliga och den permanenta fasen. Dock kommer
markytan som påverkas av grävarbete för fundamenten att minska
(detta gäller främst vid användande av gravitationsfundament).

Beräkningar för årsmedelvind och energiproduktion med WindPRO
för de tolv lokaliseringarna i Alternativ B ses i tabell 5. Det är
vindkraftverk 1, 5, 10 och 12 som har störst energiproduktion med
över 4300 MWh/år.
Tabell 5. Årsmedelvind och producerad energi för varje
vindkraftverk i Alternativ B. Källa: Forsbergs Ingenjörbyrå

Tabell 6 visar hur mycket utsläpp Alternativ B skulle spara in
jämfört med om samma mängd energi producerades med kolkraft
(för en jämförelse med Alternativ A se tabell 4) (SOU 1999:75).

I Alternativ B liksom i Alternativ A är den planerade utvidgningen
av Swerocks bergtäkt en viktig faktor. Den planerade lokaliseringen
av vindkraftverk i Alternativ B innebär att en till två kraftverk
placeras inom området för utvidgningen. Dessutom är flera kraftverk
även inom Alternativ B lokaliserade i nära anslutning till området
för utvidgningen (se figur 13 under Alt. A).

Tabell 6. Minskad utsläppsmängd för Alternativ B.
Källa: SOU 1999:75
Alternativ B – alternativ utformning
Minska utvinningen av kol med 20 000 ton år
Minska utsläppen av Koldioxid (CO2) med 49 900 ton år
Minska utsläppen av Svaveldioxid (SO2) med 60 ton år
Minska utsläppen av Kväveoxider (NOx) med 50 ton år
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5.2.4 Landskapsbild
Påverkan på landskapsbilden i Alternativ B (se figur 22) kommer att
bli ungefär densamma som för Alternativ A eftersom
vindkraftverken sprids ut över samma yta. Dock blir den visuella
påverkan för boende i Gladö kvarn inte lika omfattande. Andra
bostadsområden som berörs på platsen och i närområdet är liksom i
Alternativ A Ådran, Bruket och Ekedal som ligger närmast
vindkraftverken men även områdena Vidja, nordost om
projektområdet, och Öran, sydost om projektområdet.
Naturreservatet Orlången berörs också.

Figur 21: Förslag till nya vägdragningar, existerande region- och stamnät samt
känsliga naturmiljöer och fornlämningar. Källa: Lantmäteriet, Skogsstyrelsen1,
Riksantkvarieämbetet1

5.2.3 Naturmiljö
Eftersom det i Alternativ B planeras tolv vindkraftverk vilket
innebär en halvering av verk i jämförelse med Alternativ A blir
bedömningen att miljöpåverkan inte kommer bli lika omfattande
som i Alternativ A. Den bedömning som presenterats i Alternativ A
bör dock beaktas och kan således appliceras även i detta alternativ.
Exempelvis kan mer specifikt sägas att ett lägre antal vindkraftverk
ger ett lägre antal kollisioner för fågellivet. Planering av lokalisering
och utformning är nyckelorden för att minska de negativa
konsekvenserna för områdets naturmiljö.

Figur 22: Vindkraftverkens synlighet i landskapet för Alternativ B. Källa:
Lantmäteriet
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I och med att antalet vindkraftverk har halverats i Alternativ B anses
dominansen i landskapet vara lägre än i Alternativ A (se figur 23 &
24). Enligt Boverkets vindkraftshandbok kan dock vindkraftverk
upplevas som mer störande när de är placerade utspritt i stället för
tätt och sammanhållet, även om en grupp av vindkraftverk innebär
en massiv visuell upplevelse. Det påpekas att om vindkraftverk står
längre ifrån varandra så kan de komma att uppfattas som en samling
av enstaka verk i stället för en ordnad grupp. Vindkrafthandboken
rekommenderar på grund av det ett avstånd på tre till fem
rotordiameter mellan vindkraftverken i en grupp. (Boverket, 2009)
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Figur 23. Fotomontage av fyra vindkraftverk för
Alternativ B sedda från den östra delen av Gladö kvarn.
Fotot är taget i sydlig riktning. Verken är från vänster 9,
5, 8 och 2 (Se figur 3.)

Figur 24. Fotomontage av ett vindkraftverk för Alternativ
B sett från Ekedal. Fotot är taget i nordvästlig riktning.
Verk 10 (se figur 3).
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5.2.5 Fornlämningar

5.2.7 Buller

Likt inom Alternativ A finns det fasta fornlämningar som kan
komma att beröras av vindkraftverkens lokalisering (se figur 18
under Alt. A). Antal verk i Alternativ B är däremot färre och även
om en påtaglig risk för skador fortfarande finns kvar, kan den ses
som lägre då färre fornlämningar berörs av närheten till ett
vindkraftverk. Även i Alternativ B är det viktigt att uppmärksamma
förekomsten av fornlämningar för att kunna förhindra eventuella
skador under utbyggnadstiden.

Även i Alternativ B med tolv stycken vindkraftverk så ger de
aktuella vindkraftverken av modell ENERCON E-82 ifrån sig 104
dBA vid rotorhuvudet. I Alternativ B kommer de närmast boende
sannolikt inte att drabbas av bullernivåer över 40 dBA (figur 25).
Liksom i Alternativ A behöver den kumulativa effekten av buller
från vindkraftverken och bergtäkten att utredas även för Alt. B.

5.2.6 Friluftsliv
I Alternativ B ligger nio av verken inom riksintresse för friluftslivet.
Påverkan på friluftslivet kommer, i likhet med Alternativ A, främst
att ske under utbyggnadsfasen till följd av anläggande av
transportvägar och användande av byggmaskiner men inte vara
riktigt lika omfattande till följd av färre vägar och fundament. Under
driftsfasen kommer det rörliga friluftslivet inte att påverkas i någon
betydande utsträckning. Området är lika stort som i Alternativ A
men vindkraftverken i Alternativ B har en mer utspridd lokalisering.
Rekreationsvärdena i området påverkas även i Alternativ B av buller
från vindkraftverken, dock i mindre utsträckning än i Alternativ A då
antalet verk är färre.
Det är svårt att fastställa hur mycket av det planerade området som
används till friluftsliv och rekreation idag. De intresseorganisationer
som kan tänkas använda området (samma som för Alternativ A) är
Huddinge Scoutkår, Friluftsfrämjandet, speedwayklubben
Vårdkasens MKS, Gladökvarns fastighetsägarförening och Ådrans
tomtägarförening.
Figur 25: Karta med bullerzoner för Alternativ B för 35 respektive 40 dB samt
tillåten bullerzon för Gladö kvarn industriområde.
Källa: Lantmäteriet, Wizelius (2007)
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Risken för att kumulativa effekter ska skapa bullerstörda miljöer för
de boende är dock lägre i Alternativ B.

5.2.10 Utsläpp
Det förekommer utsläpp under tiden som verken tillverkas och under
monteringsfasen när verken transporteras med lastbil till platsen
(Boverket, 2009). Risken för utsläpp blir dock mindre då det rör sig
om färre vindkraftverk i Alternativ B.

Genom större delen av det tilltänkta vindkraftsetableringsområdet
löper ett friluftslivsområde av riksintresse för vilka regler för högsta
ekvivalenta buller är 35 dBA. Eftersom merparten av vindkraftverket
ligger innanför friluftslivsområdet så bör det bli en betydande
bullerpåverkan i det direkta närområdet, dock bör påverkan bli lägre
än i Alternativ A.

Vindkraftverk har vanligtvis en växellåda med växellådsolja som
måste bytas med jämna mellanrum. Vid varje oljebyte går det åt mer
än 300 liter olja. Växellådorna är monterade direkt i anslutning till
vingarna (Nylander Holst, 2009). En liten risk för oljeläckage finns.
Sannolikheten är mindre i Alternativ B på grund av färre antal
vindkraftverk.

5.2.8 Skuggor
Skuggutbredningen i Alternativ B bör inte drabba några boende i
närområdet under sommartid då den horisontella skuggutbredning
som högst når cirka 600 meter. Under vintertid når den 1100 meter
vilket kan störa de boende i den östra delen av Gladö kvarn av
lokalisering 12 samt de boende vid sjön Ådran som kan drabbas av
vindkraftverken 10 och 9.

5.2.11 Samlad bedömning av Alternativ B
Området som tas i anspråk i Alternativ B är detsamma som i
Alternativ A. Detta innebär att samma naturvärden kommer att
påverkas även i detta alternativ. Hälften så många vindkraftverk
kommer däremot sannolikt att innebära färre fågelkollisioner. Vidare
bedöms det redan etablerade friluftslivet inom området att gynnas av
ett färre antal vindkraftverk.

5.2.9 Säkerhet och risk
Avseende risker för eventuella rotorbladslossningar, avslungningar
av isstycken samt brand är dessa desamma som i Alternativ A. Även
avståndet till Bromma flygplats är detsamma, varför flygplatsen
måste kontaktas för en utredning om eventuell påverkan på
flygtrafiken också i Alternativ B.

Påverkan under anläggningsfasen bedöms bli i stort sett lika stor då
vindkraftverken i B är utspridda över lika stort område som i A. De
miljöeffekter som kommer av vägbyggen samt avskogning bedöms
därför bli stora även i Alternativ B men kan dämpas om rätt åtgärder
sätts in.

Verken står något glesare i Alternativ B varför eventuella
räddningsinsatser med helikopter underlättas något i jämförelse med
Alternativ A. Ett fåtal av verken står dock tätare än 500 meter vilket
är flygräddningstjänstens säkerhetsavstånd när det råder dålig sikt.

Den negativa påverkan på landskapsbilden som Alternativ B innebär
bedöms bli liknande den som beskrivits i Alternativ A, trots att
Alternativ B innefattar färre vindkraftverk. Det bör dock nämnas att
bostadsområdet Gladö kvarn visuellt inte kommer att påverkas lika
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negativ vid Alternativ B som för Alternativ A. Alternativ B bedöms
liksom Alternativ A ha en marginell påverkan på kulturmiljön och
fornminnen.

På grund av dessa mindre lämpliga placeringar föreslås att
vindkraftverken med nummer 10, 20, 22 och 23 i Alternativ A samt
vindkraftverk nummer 4 och 10 i Alternativ B flyttas till det nya
området. Om en utökning av bergtäkten blir aktuell skulle även
vindkraftverken i Alternativ A och B som ligger inom det nya

5.3 Alternativ C – alternativ lokalisering
5.3.1 Introduktion
Sydväst om Gladö kvarn och i anslutning till området för Aternativ
A och B ligger ett skogsområde som kan vara intressant för en
alternativ etablering av vindkraftparken. Antingen kan hela
vindkraftparken placeras i detta nya område vilket innebär att
Alternativ C är ett lokaliseringsalternativ, men det är även möjligt att
endast flytta några av vindkraftverken i Alternativ A och B ifall
vissa placeringar av vindkraftverken är mindre lämpliga. I det fallet
blir Alternativ C ett kombinerat lokaliserings- och
utformningsalternativ. Det har nämligen visat sig att tre av
vindkraftverken i Alternativ A och ett verk i Alternativ B ligger
inom gränsen för Orlångens naturreservat (se figur 26). Dessutom är
några vindkraftverk placerade nära Rudträsket som anses ha ett högt
naturvärde med ett strandskydd på 300 meter vilket dessa
vindkraftverk hamnar inom. En annan faktor är att Swerock, som har
en bergtäkt i Gladö industriområde, väntar på besked från
länsstyrelsen som ska besluta om en utökning av bergtäkten.
Området som skulle vara aktuellt för en utökad bergtäkt ses i figur
13 under Alternativ A.

Figur 26: Vindkraftverkens placering i Alternativ A och B samt känsliga
naturområden och planerad utökad bergtäkt. Källa: Lantmäteriet, Stockholms
Stad2
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bergtäktsområdet behöva flyttas, samt eventuellt
de vindkraftverk som ligger på ett nära avstånd
från täkten med tanke på sprängning. Det exakta
antalet vindkraftverk och deras uppställning
lämnas öppen, men det nya området som föreslås
ses i figur 27 (inom röd och blå linje).

5.3.2 Nulägesbeskrivning Alternativ C
Nedan följer en beskrivning av hur området för
Alternativ C ser ut idag avseende
markanvändning, vindförhållanden, naturmiljö,
landskapsbild, friluftsliv, fornlämningar och
buller.

5.3.2.1 Markanvändning,
vindförhållanden
Ungefär hälften av marken i det föreslagna
området ligger i Huddinge kommun. De
omgivande områden som kan komma att
påverkas av projektet är de samma som för
alternativ A och B. Den mark som tillhör
Botkyrka kommun består till övervägande del av
skogsmark utan inslag av bebyggelse med
avbrott för ett grustäktsområde vid Pålamalm Figur 27: Potentiellt område för alternativ placering av de vindkraftverk som anses mindre lämpligt
väster om föreslagen vindkraftetablering. Där placerade i Alternativ A och B. Källa: Lantmäteriet, Botkyrka kommun (2005), Stockholms Stad
finns även ett fritidshusområde. Enligt Botkyrka
kommuns översiktsplan (2002) är skogsområdet avsatt som
motverka ett åretruntboende i fritidshus (Botkyrka kommun, 2002).
”bevarande landsbygd” och inga stora exploateringar eller
Detta område ligger på något lägre höjd än den ursprungliga marken
förändringar avses. I planen föreslås även stor restriktivitet vad
för vindkraftparken. Vindförhållandena enligt MIUU-modellen är
gäller nytillkommen bebyggelse och det arbetas aktivt med att
ändå likvärdiga de vid Gladö kvarn och årsmedelvindarna ligger på
2
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5.3.2.2 Naturmiljö

6-6,5 m/s (se figur 28). För mer exakta vind- och energiberäkningar
skulle programvaran WindPRO vara till hjälp för att undersöka
vidare om en etablering skulle vara lönsam, samt för att ta fram
placeringar av de enskilda vindkraftverken.

Naturmiljön i Alternativ C är mycket lik den som beskrivits för
Gladö kvarn. De nyckelbiotoper och naturvärden som finns i det nya
området ses i figur 29. Området innefattar färre våtmarker och
nyckelbiotoper vilket gör detta till ett bättre område för en
vindkraftpark ur natursynpunkt jämfört med Alternativ A och B.
Naturmiljön i detta alternativ har liknande vegetationstyper som
området för Alternativ A och B men präglas i de sydvästra delarna i
större utsträckning av skogsbruk och granplanteringar. Områdets
topografi är även här varierad, vilket skapar ytor med barr- och
blandskogar i de låglänta områdena och magrare tallhällmarker i
höjdområdena. Lokaler med höga naturvärden är förekommande
även i detta område, dock i mindre utsträckning. Inom området för
Alternativ C finns en nyckelbiotop och ett flertal sumpskogsområden
samt fuktigare markpartier. Söder om föreslagen etableringen rinner
ett tillflöde till Kagghamraån som är ett riksintresse för naturvården,
med avseende på havsöring och geologiska formationer. För en mer
ingående beskrivning av vegetationen i området hänvisas till
nulägesbeskrivningen för Alternativ A och B.

I området för Alternativ C finns det i dagsläget ett regionnät men
även där skulle det antagligen vara tvunget att installera en
transformatorstation så att elen kan kopplas direkt till nätet.

Fågellivet är även det likvärdigt området för Alternativ A och B.
Tallmarken försörjer också här den rödlistade nattskärran och
berguven (Strid, 2009). Kring Kvarnsjön i Botkyrka kommun (ej att
blanda ihop med Kvarnsjön i Huddinge) finns en av länsstyrelsen
högt klassad våtmark med ett rikt fågelliv (Forsmark, 2009).

Figur 28: Årsmedelvind (m/s) på höjden 72 m ovan nollplansförskjutningen
(2009) för Alternativ C. Källa: Energimyndigheten2
Källa: Energimyndigheten2
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Inom området för Alternativ C finns det fasta fornlämningar i form
av gamla boplatser, husgrunder och lämningar efter industriell
verksamhet och bergsbruk.

5.3.2.4 Friluftsliv
Området är endast av riksintresse för friluftsliv och ligger inom
friluftsområdet Lida-Riksten. Sörmlandsleden, en av Sveriges
längsta natur- och kulturvandringsleder, passerar genom området. I
samband med planeringen av det nya bostadsområdet Riksten vid det
gamla flygfältet norr om det aktuella området tog kommunen fram
ett inriktningsprogram år 2005 för att utveckla ett tillgängligt och
attraktivt friluftsområde. Enligt programmet ska friluftsområdet
delas in i tre delar; det aktiva friluftsområdet, strövområde med
vildmark samt ett perifert område med störande aktiviteter. För att
värna om de tysta områdena som finns i friluftsområdet och för att
minska störningar för tätbebyggda områden föreslår kommunen ett
nytt område som kan uppfattas som störande (Botkyrka kommun,
2005). Denna lokalisering prövas i östra delen av friluftsområdet
mot Huddinge kommun, precis där den övervägande delen av
marken för Alternativ C föreslås, markerad med blått i figur x. En
viss del av marken i Alternativ C hamnar inom gränsen för områden
som kommunen föreslår vara tysta områden, markerat med rött.

Figur 29. Känslig naturmiljö i Alternativ A, B och C samt vindkraftverkens
placering i Alternativ A och B.
Källa: Lantmäteriet, Skogsstyrelsen1, Stockholms Stad2

5.3.2.5 Buller

5.3.2.3 Landskapsbild och fornlämningar

Områdets nordöstra del överlappar med det område där Alternativt A
och B är placerade vilket innebär att det ligger intill Gladö
industriområde med flera bullrande verksamheter såsom SRV:s
avfallsdeponi, Stena fragmenteringsanläggning, bergtäkt med kross
och två bilskrotar, samt en speedwaybana. Buller från dessa
verksamheter sker endast dagtid. Inga större vägar går i närheten av
området.

Landskapet består till stor del av skogsområden men det finns även
fritidshus och en bergtäkt inom området. Det innebär att
landskapsbilden kan delas in i samma kategorier som Alternativ A
enligt Krauses indelning cultural landscape identical with natural
space och cultural landscape descending from natural space
(Krause, 2001).

54

5.3.3.2 Landskapsbild

Större delen av området för Alternativ C bedöms inte drabbas av
buller ifrån industriområdet och kan därmed betraktas som tysta
naturområden. Större delen av området för Alternativ C bedöms
därför vara ett tystare område än området för Alternativ A och B.

Påverkan på landskapsbilden är ungefär densamma som för
Alternativ A och Alternativ B. Eftersom vindkraftverken i Orlångens
naturreservat och vid Rudträsket tas bort i alternativet minskar
däremot dominansen i landskapet för användarna av naturreservatet
och de boende i fritidshusområdena vid Rudträsket och sjön Ådran.
Vindkraftverken placeras dock i ett område där Sörmlandsleden går.
Naturupplevelsen påverkas negativt för dem som använder
vandringsleden. Landskapet är låglänt vilket innebär att
vindkraftverken dominerar landskapet över ett kortare avstånd än vid
Alternativ A och B.

5.3.3 Miljöpåverkan Alternativ C
Nedan följer en beskrivning av den miljöpåverkan som kan uppstå
vid en etablering av en vindkraftspark i Alternativ C.

5.3.3.1 Naturmiljö
En vindkraftsetablering kommer även i detta alternativ innebära
vissa ingrepp i naturmiljön. Som beskrivet tidigare i Alternativ A
och i Alternativ B, kommer det krävas att skog röjs bort och huggs
ned i samband med etableringen. Vid kabeldragning och anläggandet
av olika typer av vägar kommer det att innebära, förutom avverkning
av skog, att diknings- och schaktningsarbeten kommer att utföras.
Dessa ingrepp kan få olika grad av miljöpåverkan beroende på hur
många verk som kommer att resas och var dom planeras att stå, samt
hur vägnätet kommer att utformas. Eftersom det i området finns en
nyckelbiotop och ett antal sumpskogar som hyser höga naturvärden,
blir dessa områden extra känsliga för alla former av större ingrepp
under anläggningsfasen. Genom att planera lokaliseringen av
vindkraftverken till alternativa platser inom området, kan negativa
miljökonsekvenser i dessa känsliga miljöer minimeras. Då markerna
i Alternativ C har liknande struktur som i Alternativ A och B, ges
även här likvärdiga förutsättningar för faunan. Tallhällmarkerna och
andra skogsområden försörjer både berguv och nattskärra, men även
en rad andra förekommande arter, vilka hamnar i riskzonen för
kollision med vindkraftverken. Antalet kollisioner står även i detta
alternativ i proportion till antalet vindkraftverk.

5.3.3.3 Fornlämningar
Liksom i Alternativ A och Alternativ B bör förekomsten
uppmärksammas för att minimera risken för skador. Om hänsyn tas
kan påverkan anses ringa.

5.3.3.4 Friluftsliv
Eftersom vindkraftverken i Alternativ C är spridda över ett större
område är påverkan på friluftslivet större under utbyggnadsfasen än i
Alternativ A och B. I efterhand kan de förstärkta och nya vägarna i
stället underlätta framkomligheten i detta kuperade skogsområde.
Antal vindkraftverk, deras placering och täthet är inte kända vilket
gör det svårt att förutspå hur mycket rekreationsvärdena i området
kommer att minska. Buller från vindkraftverken kan anses bli
störande för friluftslivet men en stor del av området i Alternativ C är
av Botkyrka kommun redan avsatt för störande aktiviteter (Botkyrka
kommun, 2005). Det finns till exempel både en motorbana och en
skyttebana strax norr om området.
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De intresseorganisationer som skulle kunna påverkas av en
etablering är de samma som för Alternativ A och B och de är viktiga
att ta hänsyn till. Vid placering av vindkraftverken och
vägdragningar bör ett avstånd hållas till Sörmlandsleden som
passerar genom området. Denna välbesökta vandringsled är 1000
kilometer lång och är en av Sveriges längsta natur- och
kulturvandringsleder (Föreningen Sörmlandsleden, 2009).

eventuell påverkan för flygräddningstjänsten inte har kunnat
bedömas.

Ungefär en till två kilometer från området för Alternativ C ligger den
nedlagda flygflottiljen F18. På denna 470 hektar stora tomt håller
Botkyrka kommun på att bygga en helt ny stadsdel med namnet
Riksten friluftsstad. De första inflyttningarna gjordes 2007 och år
2020 förväntas 2500 bostäder och 1000 arbetsplatser finnas i denna
stadsdel. En målsättning med området är att det ska finnas en
direktkontakt med natur och rörligt friluftsliv samt att ”Visuell och
funktionell kontakt med naturmark och öppna landskap ska tas
tillvara” (Botkyrka kommun, 2003). Målsättningen och inriktningen
på det nya bostadsområdet kan innebära vissa utmaningar vid
etablering av Alternativ C.

5.3.4 Samlad bedömning av Alternativ C

5.3.3.7 Utsläpp
Risken för att utsläpp i form av oljeläckage kan ske är densamma
som i Alternativ A och Alternativ B. Läckagerisken är vidare
beroende av antal vindkraftverk.

De intressen som främst ligger i konflikt med en framtida
vindkraftutbyggnad i Alternativ C rör friluftslivet. Jämfört med
Alternativ A bedöms friluftslivet i Alternativ C vara mer aktivt
eftersom Sörmlandsleden genomkorsar området. I och med att fler
människor rör sig i området för Alternativ C bedöms frågor rörande
risker och säkerhet bli viktigare vid en eventuell
vindkraftsetablering, jämfört med Alternativ A. I övrigt bedöms
miljöpåverkan från en vindkraftsetablering i området bli liknande
den som beskrivs i Alternativ A men då färre naturvärden
identifierats bedöms effekterna bli mindre.

5.3.3.5 Buller och skuggor

Området som Alternativ C tar i anspråk ligger längre bort från
bebyggelse och detta sammantaget med det faktum att området är
jämförelsevis låglänt gör att inverkan på landskapsbild och visuell
påverkan bedöms bli mindre än i Alternativ A och B.

Vindkraftverken kan placeras inom området för Alternativ C med
tillräckligt avstånd för att inte de närmast boende ska drabbas av
buller. Avståndet är också tillräckligt långt för att inte heller skuggor
ska drabba närmast boende. Det är således det rörliga friluftslivet
och djur som kommer påverkas av buller i Alternativ C.

5.3.3.6 Säkerhet och risk
Även i Alternativ C är riskerna vid eventuella rotorbladslossningar,
avslungningar av isstycken samt brand desamma som i Alternativ A
och Alternativ B. Riskerna är små, men kan få ödesdigra
konsekvenser. I Alternativ C har verken inte ”punktats ut” varför
56

5.4 Nollalternativ

Sverige har som planeringsmål att 10 TWh av elproduktionen ska
utgöras av vindkraft år 2015. Nollalternativet möter inte detta mål.

5.4.1 Markanvändning
I nollalternativet är det sannolikt att den befintliga
deponiverksamheten inom området fortsätter i och med att Huddinge
kommun anser att anläggningen är ett viktigt allmänintresse. Hur
deponiområdet kommer att utvecklas är dock svårt att förutsäga.
Delar av projektområdet är reserverat för dragningen av en
naturgasledning (figur 5). Med anledning av detta är det troligt att
naturmiljön kommer att kunna påverkas negativt under
utbyggnadstiden.
Enligt Huddinge kommuns översiktsplan från 2000 är området kring
den befintliga bergtäkten reserverad för ytterligare brytning.
Verksamhetsutövaren Swerock har även ansökt om tillstånd för
utvidgad verksamhet inom projektområdet. Denna typ verksamhet
påverkar naturmiljön kraftigt.

5.4.2 Energi
Om en vindkraftsetablering i Huddinge kommun inte blir av kommer
hushållsel för motsvarande 17 530 villor (Alternativ A) behöva
utvinnas ur andra energikällor, i sämsta fall innebär det förbränning
av fossila bränslen med skadliga utsläpp som följd. Utebliven
utbyggnad kan således inte garantera kretsloppsanpassade och
utsläppsfria energikällor. Nollalternativet kan då inte sägas bidra till
att de nationella miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft,
Ingen övergödning och Bara naturlig försurning efterlevs. Inte
heller kan miljöbalkens mål om användandet av förnybara
energikällor eller dess övergripande mål om hållbar utveckling
garanteras.

Figur 5: Sannolik markanvändning vid nollalternativet. Källa: Lantmäteriet,
Stockholms Stad2
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degraderat kulturlandskap (degraded cultural landscape) där det
byggs nytt på bekostnad av naturen. (Krause, 2001)

5.4.3 Naturmiljö
Nollalternativet innebär att naturmiljön i det aktuella området inte
kommer att exploateras i någon större utsträckning och inte heller
fragmenteras av vägar. Sannolikt kommer nollalternativet att
påverka miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker positivt då de
våtmarker som finns i området inte kommer att exploateras eller
påverkas av grundvattenförändringar.

5.4.5 Fornlämningar
Nollalternativet innebär att kulturhistoriska värden i projektområdet
inte kommer att påverkas negativt. De fornlämningar som finns
inom området kommer troligtvis att lämnas i fred. Om däremot
bergtäktsutvidgningen blir av kommer fornlämningar inom området
förmodligen att påverkas negativt.

Fågellivet är troligen den del av faunan som påverkas mest vid en
utbyggnad av vindkraft. Detta för att de riskerar att kollidera med
vindkraftverkens rotorblad. Nollalternativet innebär att denna risk
elimineras.

5.4.6 Friluftsliv
I dagsläget finns jaktlag, en orienteringsklubb samt annat rörligt
friluftsliv som är aktiva i eller i anslutning till projektområdet. Stora
delar av det aktuella området är dessutom klassat som riksintresse
för friluftsliv. Nollalternativet innebär att den negativa inverkan som
etableringsfasen och i viss mån driftsfasen kan ha på omgivningarna
uteblir. Utebliven visuell påverkan kan bidra positivt till det redan
etablerade friluftslivet i området. Däremot går det rörliga friluftslivet
miste om positiva effekter i form av den ökade tillgänglighet som
nya vägar i området innebär.

Det är svårt att förutse hur stor påverkan en vindkraftsetablering vid
Gladö kvarn kommer att ha på den gröna kil som projektområdet
tillhör. Påverkan är förmodligen olika stor dels under
etableringstiden och dels när vindkraftsparken är i drift. Det kan
dock konstateras att nollalternativet inte inkräktar på den gröna kil
som fungerar som korridor för växter och djur.

5.4.4 Landskapsbilden

En etablering av vindkraft kan innebära en tillströmning av nyfikna
besökare i området som samtidigt kan ta del av de naturvärden som
finns (Wizelius, 2007). Nollalternativet innebär att denna eventuella
vindkraftsturism uteblir.

Om etableringen av vindkraftverk kring Gladö kvarn uteblir kommer
det inte att ske någon förändring i landskapsbilden av närområdet
och trakten. Om bergtäkten utökas kan detta ändra landskapsbilden,
men endast på platsen.

5.4.7 Buller

Utan vindkraftverk är det möjligt att området betraktas som mer
attraktivt för fler bostäder, både permanentbostäder och fritidshus.
Omvandlingen av fritidshus till permanentbostäder kan då förväntas
fortsätta. Inslag av fler eller större bostäder gör att landskapet skulle
bli ännu mer kulturpräglat och att det möjligtvis utvecklas till ett

Om vindkraftsprojektet inte blir av kommer inte heller verksamheter,
bostäder eller människor som vistas i området att utsättas för buller
från verken. Däremot är det sannolikt att bullret från den utvidgade
bergtäkten påverkar omgivningen. Om man ser till

58

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är det svårt att avgöra vilket
av nollalternativet eller utbyggnadsalternativet som kommer att
påverka delmålet om buller mest negativt.

att utebli. Däremot har nollalternativet negativa effekter på mer
övergripande miljöfrågor av regional och internationell karaktär, så
som den globala uppvärmningen och försurningsproblematiken, då
den uteblivna energiproduktionen från vindkraften kan komma att
ersättas av energi från fossila bränslen. Det är med detta i beaktande
svårt att motivera nollalternativet i ljuset av de stora förändringar i
vår energiproduktion som måste till för att vi ska kunna lösa
klimatfrågan.

5.4.8 Säkerhet och risk
Nollalternativet innebär att de eventuella risker som vindkraften
medför uteblir. Däremot kvarstår de risker som förknippas med
deponiverksamheten och bergtäkten.

Om bergtäkten inom projektområdet får utökat tillstånd kan
nollalternativet komma att bli negativt för naturmiljön, bullret och
friluftslivet i omgivningen och på så sätt bli ett potentiellt större
ingrepp än en vindkraftsetablering.

5.4.9 Utsläpp
Nollalternativet innebär att ingen olja i vindkraftverkens växellådor
behöver bytas, varför risken för läckage av olja uteblir. Även utsläpp
vid transporter under anläggningsfasen och driftsfasen uteblir. Om
bergtäkten utvidgas kommer det sannolikt att innebära ökade utsläpp
från maskiner och annan utrustning från täkten.

5.5 Sammanfattande matris
Den sammanfattande matrisen (se tabell 7 på nästa sida) visar i
korthet de olika utformnings- och lokaliseringsalternativens positiva
och negativa effekter.

5.4.10 Samlad bedömning av Nollalternativet
Nollalternativet kan sägas ha positiva effekter på den lokala miljön i
och med att exploateringen av naturmiljön och dess värden kommer
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Tabell 7. Sammanfattande matris över Alternativ A-C samt nollalternativet. VKV = vindkraftverk
Effekt/påverkan: + Positiv, - negativ, () liten eller osäker, 0 ingen, ? okänd
Alternativ A
Alternativ B
Alternativ C
Energi

Markanspråk

Naturmiljö

Landskapsbild

+

Försörjer ca 17530 småhus
med el

+

Försörjer ca 9986 småhus med
el

?

+

Viktigt initiativ för omställningen
till "grön" el och möter då det
nationella miljömålet Begränsad
miljöpåverkan och leder oss mot
en hållbar utveckling.

+

Som i Alternativ A

+

-

Tar en hel del mark i anspråk,
framförallt
under
anläggningsfasen

-

Som i Alternativ A men med
något minskat markanspråk

-

under driftsfasen kan stora delar
av marken återhämta sig
förutom de fasta vägnät som
anlagts
Under
anläggningsfasen
påverkas vegetationen mest
genom både markarbeten och
avskogning

-

-

Nollalternativet

Då antalet VKV ej är
bestämt så vet vi ej detta i
nuläget
Som i Alternativ A

-

-

Som i Alternativ A men
beroende på antal VKV

(-)

Delar av området är prioriterat
för
deponiverksamheten.
Bergtäktverksamheten väntas få
tillstånd för utvidgning. Planerad
naturgasledning i området

Som i Alternativ A men något
mindre markområden behöver
återhämta sig

-

Som i Alternativ A men
beroende på antal VKV

-

Som i Alternativ A men med
något mindre påverkan på
grund av färre VKV

-

Som i Alternativ A men
beroende på antal VKV

-

Beroende av den framtida
markanvändningen blir påverkan
på naturmiljön mer eller mindre
omfattande

På grund av avskogningen
kommer
även
hydrologin
påverkas genom bland annat
näringsläckage och försurning

-

Som i Alternativ A men med
betydligt mindre påverkan

-

Som i Alternativ A men
beroende på antal VKV

-

Många känsliga miljöer och
miljöer med höga naturvärden
kommer att påverkas

-

Som i Alternativ A men de
känsligaste miljöerna kan
enklare undvikas

-

-

Fåglar (berguv och havsörn) och
fladdermöss löper risk att
kollidera med VKV

-

Som i Alternativ A men med
betydligt mindre risk

-

Mer sammanhängande och
färre
värdefulla
och
känsliga miljöer gör det
lättare att undvika dessa än
i både Alternativ A och B
Som i Alternativ A men
beroende på antal VKV

+

Sannolikheten för att havsörn
etablerar sig i området är större
än vid en vindkraftsetablering

-

Kommer
att
dominera
landskapsbilden för framförallt
fritidsboende i Gladö Kvarns
bostadsområde
och
för
friluftslivet

-

Som i Alternativ A men med
b et yd l i g t
mi nd re
v i suel l
påverkan på Gladö Kvarns
bostadsområde och något
mindre påverkan på friluftslivet

-

(-)

Kan lokalt komma att påverkas
av markanvändningen däremot
ej för omgivande trakter

-
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På grund av att området är
mer låglänt samt att
avståndet till boende är
större
kommer
detta
alternativ att ha minst
i n v e r k a n
p å
landskapsbilden

-

Motsvarande energi kommer
troligtvis komma från fossila
bränslen
Utebliven omställning till "grön"
el och leder på så vis inte mot en
hållbar utveckling

Fornlämningar
och
kulturmiljö

Friluftsliv

+

Står de i en arrangerad grupp så
upplevs det ordnat och inte lika
störande

-

Färre VKV på samma område
kan ge ett spretigt och
störande intryck

?

Beroende på antal VKV och
hur de arrangeras

(-)

Viss risk för påverkan men om
hänsyn tas kan påverkan
minimeras.

(-)

Som i Alternativ A fast något
mindre påverkan

(-)

Som i Alternativ A och B
men är beroende av antalet
VKV

-

Stor påverkan då merparten av
fornminnena finns i området för
den troliga, framtida bergtäkten

+

En vindkraftspark kan ses som
en nutidens kulturmiljö
18 av 23 VKV planeras på mark
som är klassad som riksintresse
för friluftsliv

+

Som i Alternativ A

+

Som i Alternativ A och B

-

Ingen ny kulturmiljö anläggs

-

9 av 12 VKV planeras på mark
som
är
klassad
som
riksintresse för friluftsliv

-

Alla VKV är inom ett
riksintresse för friluftsliv

Störst intrång på friluftslivet
kommer
att
vara
under
anläggningsfasen på grund av
minskad tillgänglighet
Under driftsfasen kommer
rekreationsvärdet att minska
jämfört med dagsläget

-

Som i Alternativ A men under
kortare period

-

Som i Alternativ A men
beroende på antal VKV

-

Som i Alternativ A, eventuellt
något mindre påverkan

-

-

-

-

(+) Nya grupper av friluftsliv kan (+) Som i Alternativ A
tänkas besöka området.
+

+

Som i Alternativ A

+

Som i Alternativ A och B

-

Som i Alternativ A

0

Inga boende kommer att
påverkas

-

Kommer att påverka friluftslivet
negativt

-

Som i Alternativ A, eventuellt
något mindre påverkan

-

Som i Alternativ A men
beroende på antal VKV

+

Lokaliserat i anslutning till redan
bullerstörande verksamheter

+

Som i Alternativ A

-

Kommer störa helt tysta
områden

Skuggor

-

Påverkar boende endast vintertid

-

Som i Alternativ A men i
mindre utsträckning

0

Kommer inte påverka några
boende

Säkerhet
och risk

(-)

Riskerna är mycket små om
arbetet sköts på rätt sätt

(-)

(-)

Som i Alternativ A men
beroende på antal VKV

-

Kommer framförallt att ske
under anläggningsfasen
Minskade utsläpp från fossila
bränslen motsvarande den el
som VKV producerar

-

-

Som i Alternativ A men
beroende på antal VKV
Som i Alternativ A men
beroende på antal VKV

Utsläpp

-

+

+

Som i Alternativ A
Som i Alternativ A men i
mindre utsträckning
Som i Alternativ A men mindre
positiv effekt
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Ingen påverkan eller negativ
påverkan
på
friluftslivet
beroende av den framtida
markanvändningen

Som i Alternativ A och B
men därtill kommer även
p å v e r k a n
p å
Sörmlandsleden
(+) Som i Alternativ A och B

Bra
med
en
tätortsnära
vindkraftspark ur pedagogiskt
syfte då skolor har nära tillgång
till den
Kan
komma
att
påverka
fritidsboende

Buller

(-)

+

-

Förlorad pedagogisk möjlighet

(-)

Ingen påverkan eller negativ
påverkan på friluftslivet

+

Utökad
markanvändning
i
anslutning
till
redan
bullerstörande verksamheter

(-)

Bergtäktverksamheten innebär
viss risk för friluftslivet

-

De annars minskade utsläppen
från fossila bränslen kommer
fortsätta

6. Bedömning
6.1 Bedömningsgrunder
En MKB ska innehålla en bedömning av den miljöpåverkan och de
effekter och konsekvenser som kan uppstå på grund av ett projekt. I
detta kapitel jämförs de olika miljöeffekterna för projektet, både
inbördes utifrån de olika alternativen och som en samlad bedömning
för att förstå samspelet mellan dem. Konsekvenser som följer av en
vindkraftetablering kan vara såväl positiva som negativa.

6.1.1 Bedömningsmatrismatris
För att underlätta och ge bedömningen av de olika alternativen
ytterligare en dimension har en viktad matris konstruerats.

6.1.1.1 Metod för matrisbedömning
Matrisen utformades genom att de olika faktorer som spås kunna
påverkas av vindkraftprojektet identifierades och viktades utifrån
deras relativa omfattning. Steg två blev sedan att bedöma storleken
på varje faktors effekt (1-10) under uppbyggnadsfas och drift för
Alternativ A och B. Storleken på effekten multiplicerades sedan med
den relativa vikten av faktorn. Steg 1 och 2 genomfördes i grupp
med representanter från projektgruppens olika kompetensområden.
Resultatet blev, sedan alla viktade värden för varje alternativ
summerats, ett värde som anger den totala kumulativa miljöpåverkan
för varje projektfas och alternativ. Det är viktigt att tydliggöra att
matrisen bygger på en subjektiv viktning och endast ska användas
som komplement till andra resonemang i denna MKB.
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Alternativ C har inte inkluderats i den viktade matrisen då det endast
avser en alternativ lokalisering. Eftersom antalet vindkraftverk i
detta område inte finns med i alternativbeskrivningen blir
bedömningen av de faktorer som tas upp i matrisen svår. Samma
gäller för nollalternativet som också är svårt att vikta. Både
Alternativ C och nollalternativet finns däremot med i den
sammanfattande matrisen (tabell 7) där jämförelse av samtliga
alternativ möjliggörs.

6.1.1.2 Resultat av matrisbedömning
Utifrån matrisen (tabell 8) kan man tydligt utläsa att de största
negativa effekterna uppkommer under byggfasen, oberoende av
vilket alternativ man tittar på. Under driftfasen vägs många av de
negativa effekterna upp av den positiva inverkan vindkraftverken har
på klimat och energiförsörjning. Ytterligare en slutsats som kan få
stöd av matrisen är att Alternativ A och B i princip bedöms ha lika
stor inverkan på miljö och hälsa. Detta grundas till stor del på att ett
lika stort område tas i anspråk, samt att vindkraftverken är belägna
på ett sådant sätt att liknande vägnät sannolikt kommer att behövas i
de båda alternativen. Utfallet av matrisen talar alltså för att
Alternativ A är det bästa då man för en likvärdig negativ
miljöpåverkan får avsevärt större klimatnytta.

Tabell 8. Viktad bedömningsmatris. Varje faktor i den vänstra kolumnen har
viktats (_) i förhållande till de övriga faktorerna. Den relativa vikten av en
faktor multipliceras sedan med den uppskattade storleken på faktorn (_, 1-10)
under varje alternativ och projektfas. Alla faktorer avser negativ påverkan
utom ”klimat/energi” som avser klimatnyttan av de aktuella
projektalternativen. För att få vikten av denna att falla ut positivt har _
tilldelats ett negativt värde.
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6.1.3 Naturmiljö

6.1.2 Markanspråk

Vindkraftverken i Alternativ A kommer liksom i Alternativ B inte
att ha någon långvarig påverkan på vegetationen i området. Det finns
dock ett flertal viktiga naturtyper som bedöms kunna påverkas
negativ. Eftersom Alternativet A innefattar 11 fler vindkraftverk
kommer en större mängd skog avverkas där verken byggs. Urlakning
och läckage av näringsämnen kan uppstå vid kraftig avverkning av
skog och risken för detta är något större för Alternativ A.
Sumpskogarna och de andra lokalerna med höga naturvärden är de
miljöer som drabbas hårdast vid anläggning av vägar och
kabeldragning. Förutom dessa påverkas hällmarkerna, vilka har sina
naturvärden knutna till skogen och senvuxna träd, negativt under
anläggningsfasen. Vägdragningen beräknas vara lika omfattande i
båda alternativen och ger därför marginell skillnad i påverkan på
naturmiljön.

Alternativ A och B har båda viktiga fördelar och nackdelar.
Bedömningen är ändå att Alternativ A är att föredra ur
markanspråkssynpunkt. Fördelen med Alternativ B är dock att
endast tolv vindkraftverk skulle byggas vilket skulle minska
markanspråk och slitage till viss del. Tolv vindkraftverk innebär att
endast tolv fundament måste grävas eller borras och att transporter
av delarna till kraftverken blir färre. I detta alternativ undviks alltså
den skada som ytterligare elva vindkraftverk skulle orsaka med sina
fundament och tunga transporter.
Vad som ändå talar för att Alternativ A skulle vara lämpligast ur
markanspråkssynpunkt är just den planerade lokaliseringen av
verken. Området som de 23 respektive tolv vindkraftverken har
lokaliserats till är i stort sett lika stort vid båda alternativen. Trots att
endast tolv kraftverk är planerade i Alternativ B breder dessa ut sig
över ett nästintill lika stort område som de 23 kraftverken i
Alternativ A. Skillnaden i markanspråk blir därmed inte så stor, som
man skulle kunna tänka sig, då det trots allt skiljer elva
vindkraftverk mellan de båda alternativen. Detta innebär alltså att 23
vindkraftverk skulle utgöra ett mer effektivt nyttjande av den i
anspråktagna marken än vad tolv vindkraftverk skulle göra. Väljer
man istället att endast se till hur mycket mark som krävs för de båda
alternativen är Alternativ B att föredra. I slutändan är det ändå troligt
att mindre mark krävs för färre vindkraftverk, dock inte mindre mark
i proportion till det minskade antalet kraftverk.

Något som ger en tydligare skillnad mellan alternativen är påverkan
på antalet kollisioner som fågel och fladdermöss drabbas av. Fler
kraftverk ger fler potentiella kollisioner. Utsatta rödlistade arter i
området såsom berguv och nattskärra kan därför tänkas drabbas
värre av Alternativ A än av B. För fågelliv och fauna i övrigt
bedöms påverkan vara begränsad vid en etablering av en
vindkraftspark i dessa storleksordningar.
Alternativ B är något bättre ur naturmiljösynpunkt, men det optimala
vore om kraftverken koncentrerats till ett mindre område.
Påverkan på naturmiljön under anläggningsfasen i området för
Alternativ C bedöms vara mindre än i Alternativ A och B. Främst
beroende på att förekomsten av känsliga naturmiljöer såsom
sumpskogar och andra områden med höga naturvärden inte
förekommer i samma utsträckning. Alternativ C är ur

För Alternativ C är det svårt att göra en bedömning rörande
markanspråk, då alternativet endast ger förslag till en ny lokalisering
för hela vindkraftsparken och inte för var varje enskilt vindkraftverk
ska placeras eller hur många de ska vara till antalet.
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naturmiljösynpunkt bättre lämpat för lokaliseringen av
vindkraftsparken då anläggandet av vägnätet lättare kan planeras på
grund av att områdets känsligare naturtyper är mer koncentrerade till
specifika områden och därför lättare kan undvikas. Det ska dock
understrykas att alltför kraftig skogsavverkning, utdikning av
skogsmark och intrång i områden med höga naturvärden kan komma
att få negativa konsekvenser även för naturmiljön i Alternativ C.

6.1.5 Kulturmiljöer och fornlämningar
Både inom Alternativ A och B samt i området för Alternativ C finns
det fornlämningar och påverkans omfattning blir därmed snarare en
fråga om vindkraftverkens placering. Förutsatt att hänsyn tas till
fornlämningarna kan påverkan i alla tre alternativen anses bli ringa.
Riskerna för skador är ändå högre i Alternativ A då detta alternativ
har fler verk i närheten av fornlämningar jämfört med Alternativ B.
För Alternativ C är det svårt att bedöma påverkan eftersom det är
beroende på verkens placering och antal.

En förändrad grundvattennivå i samband med dikning kan bidra till
en ökad markförsurning vilket i sin tur hotar närliggande vattendrag
(Brandt & Gröndahl, 2000). Som tidigare nämnts är vägnätet
liknande för Alternativ A och B. Dikningen och dess effekter torde
därför vara likvärdig.

6.1.6 Friluftsliv
Bedömningen gällande friluftslivet är att det inte är någon större
skillnad mellan Alternativ A och B då båda omfattas av samma
område, detta trots skillnaden mellan tolv och 23 verk. Bullernivån
för de olika alternativen kommer inte att innebära någon nämnvärd
skillnad då området ligger i närhet till bullerstörande verksamheter.
Trots fler verk i Alternativ A kommer ingen skillnad i buller att
uppstå i jämförelse med Alternativ B då inget av alternativen är
avgörande för bullret inom området. Ur visuell synpunkt kommer
ingen större skillnad att uppstå med tolv verk jämfört med 23 verk
(se avsnitt Landskapsbild under Alternativ B). Fördelen med
Alternativ B är att inte lika många verk anläggs och därmed upptar
mindre andel mark från friluftsutövare samt att återställandet av
marken blir mindre.

6.1.4 Landskapsbild
Påverkan på landskapsbilden är ungefär densamma i Alternativ A
och B eftersom vindkraftverken fördelas över samma yta i båda
alternativen. Dominansen i landskapet är lägre vid Alternativ B med
tanke på att antalet verk har halverats. Det finns dock en risk att
vindkraftverken inte upplevs som en sammanhängande grupp. Det
kan påverka intrycket negativt, även om det är färre verk som syns.
Om Alternativ C vägs in blir påverkan fortsatt ungefär densamma.
Skillnaden är att det är andra fritidshusområden och områden för
friluftsliv som drabbas än i Alternativ A och B. Dominansen från
vindkraftverken anses vara lägre eftersom landskapet är låglänt
vilket är Alternativ C:s stora fördel. De tre alternativen har både
fördelar och nackdelar och samråd kommer att vara viktigt för att
avgöra vilka områden som är högt prioriterade och därför mer
värdefulla att bevara.

Både Alternativ A och B anses vara möjliga för etablering av en
vindkraftspark ur friluftslivssynpunkt på grund av att områdets
karaktär redan är bullerstört samt att området inte har några specifika
vandringsleder. Dock bör vindkraftverken placeras med friluftslivet i
åtanke.
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Jämfört med Alternativ A och B bedöms friluftslivet vara mer aktivt
i området för Alternativ C eftersom Sörmlandsleden passerar genom
området. Buller och vindkraftverkens synlighet i landskapet kan
uppfattas som störande för besökare och viss negativ påverkan på
friluftslivet är därför trolig. Eftersom vindkraftverkens placering och
utbredning i området har lämnats öppen är graden av påverkan svår
att bedöma. Vindkraftverken borde placeras med avstånd från
Sörmlandsleden, vilket borde vara möjligt eftersom ytan på området
för Alternativ C är större än för de andra alternativen. Eftersom
skogsområdet är kuperat med tät skog och relativt svårtillgängligt är
det troligt att besökare inte avviker från själva leden. En etablering
av vindkraft i området bedöms därför vara möjlig med tanke på
friluftslivet.

Alternativ C är svårt att bedöma eftersom varken vindkraftverkens
lokalisering eller antal är fastställda.

6.1.8 Skuggor
Skuggutbredningen i Alternativ A bör inte drabba några boende i
närområdet under sommartid då den horisontella skuggutbredning
som högst når cirka 600 meter. Under vintertid når den 1100 meter
vilket är ett tillräckligt avstånd för att skuggor ska nå ett fåtal
boende. Detta bör dock kunna förebyggas genom att stänga av de
vindkraftverken under de korta tider de utgör ett problem för de
boende. Ur de boendes perspektiv blir det ingen skillnad mellan
Alternativ A och B eftersom det närmaste vindkraftverket har nästan
samma placering i båda alternativen. Det är således friluftslivet och
flora och fauna som kommer att drabbas av skuggor. Där blir det en
betydande skillnad mellan alternativen i och med att 23
vindkraftverk skuggar mer än tolv.

6.1.7 Buller
Det buller som vindkraftverken alstrar är svårt att minska eller
undvika på något avgörande sätt. Därför är det oundvikligt att
vindkraftverkens närområde blir bullerstört, vilket främst kommer
att drabba det rörliga friluftslivet samt fauna. I figur 20 och 25 går
det att konstatera att Alternativ A och B har samma ungefärliga
bullerutbredning så när vindkraftverken väl är i drift kommer det
endast att bli marginella skillnader i utbredningen av buller märkas
mellan de båda alternativen. Det blir dock skillnader inom det
bullerstörda området i och med att 23 vindkraftverk låter mer än
tolv. Under utbyggnadsfasen av Alternativ A, med 23 vindkraftverk,
kommer det att bullra betydligt mer då byggandet blir mer
omfattande. Eftersom det finns en rad befintliga bullerkällor i
området dagtid som kan överösta många utav vindkraftverken är det
under kvällar, nätter och helger vindkraftsbullret kommer vara mest
framträdande.

Det är svårt att göra någon samlad bedömning för Alternativ C.
Eftersom vi inte vet var vindkraftverken är placerade eller hur
många de är i antal. Det finns dock möjligheter att placera dem på ett
sådant sätt att skuggor inte kommer att drabba boende utan endast
friluftsliv och flora och fauna.

6.1.9 Säkerhet och risk
Skillnaderna mellan alternativen i avseende på säkerhet och risk är
små. I både Alternativ A, B och C finns det en liten risk för brand
eller rotorbladslossning med allvarliga konsekvenser som följd.
Under en begränsad tid under vinterhalvåret finns det även en risk
för avslungning av isstycken i samtliga tre alternativ.
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Alternativ B är något bättre avseende inverkan på eventuella
räddningsinsatser med flygräddningstjänsten, då flertalet verk i
Alternativ B uppfyller flygräddningstjänstens säkerhetsavstånd vid
sämsta tänkbara väder. Ett fåtal verk i Alternativ B står dock tätare
än så. För Alternativ C möjliggörs ingen bedömning av eventuell
påverkan vid flygräddning, eftersom Alternativ C inte redovisar
placeringen av enskilda verk.

energi från fossila källor. Förnybar energi innebär nytta för klimat
och miljö ur ett globalt perspektiv och är ett steg mot hållbar
utveckling. Det aktuella projektet är ett viktigt initiativ för
omställningen till ”grön el” och möter därmed Sveriges nationella
miljökvalitetsmål begränsad miljöpåverkan.
Alternativ A ger störst miljövinster i förhållande till andra negativa
effekter. Alternativ B ger något mindre intrång i området men inte i
proportion till att B innebär hälften så många vindkraftverk. Den
viktade matrisens utfall indikerar små skillnader mellan alternativ A
och B vad gäller negativ påverkan. Således bör Alternativ A
förespråkas då det ger betydligt större energinytta.

6.1.10 Utsläpp
Risken för utsläpp är mindre i Alternativ B än vad den är i Alternativ
A, eftersom verken är färre i Alternativ B. I Alternativ A och
Alternativ B föreligger det risk för utsläpp, dels när verken
transporteras till platsen med bil, men också när olja ska bytas i
växellådorna till verken. Risk för oljeläckage vid byte av oljan är
dock liten i både Alternativ A och B.

Flera av vindkraftverken i Alternativ A medför konflikter gällande
landskapsbild och skuggor för boende, intrång i naturreservat samt
naturmiljön. Det är också sannolikt att konflikter med redan
befintliga verksamheter, exempelvis Swerocks bergtäkt, kommer
uppstå. Med utgångspunkt i detta förespråkas att de eventuellt mer
kontroversiella vindkraftverken flyttas söderut till området för
Alternativ C. För Alternativ C förutses färre konfliktområden, men
detta bör undersökas vidare.

För Alternativ C är det svårt att jämföra utsläppsrisken med övriga
alternativ eftersom det här inte är fastställt hur många verken är.
Även i Alternativ C föreligger det en risk för utsläpp både vid
transport av verken till platsen och vid byte av olja i växellådorna.
Utsläppsrisken är beroende av antalet verk.

De faktorer som bedömts påverkas mest vid en vindkraftsetablering
enligt A är framförallt påverkan på landskapsbilden. Området för
Alternativ A ligger mellan två bostadsområden, varav Gladö kvarn
sannolikt kommer påverkas betydande . Därför är det viktigt att
samrådet utformas på ett bra sätt, så att boende i området engageras
och tillåts vara delaktiga i utformningen av vindkraftsparken. LySt
har här, i sin roll som verksamhetsutövare, ett stort ansvar för att
samrådet får en lämplig form som tillåter en öppen dialog.

6.2 Sammanfattande bedömning
En vindkraftsetablering innebär en rad negativa effekter på miljön i
synnerhet under anläggningsfasen. Således kommer det att i detta
dokument vara en tyngdpunkt på förutsedda negativa effekter och
konsekvenser, vilket kan ge en missvisande bild. Vindkraft är en av
de renaste formerna för energiproduktion som finns tillgänglig. De
många och små negativa effekterna vägs delvis upp av de stora
vinsterna för miljön i stort, som kommer av en omställning till
förnybar energi. Det bör poängteras att energin som kommer att
produceras i Alternativ A-C troligtvis ersätter motsvarande mängd
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Avslutningsvis utgör en vindkraftsutbyggnad enligt Alternativ A ett
viktigt steg för energiomställningen på nationell nivå, men även på
regional och lokal nivå. Alternativ A skulle innebära både
energinytta men också möjliggöra en ökad acceptans för vindkraft
hos framtida generationer, vilket i det långa loppet gynnar Sveriges
mål att öka andelen el från förnybara energikällor. En storstadsnära
vindkraftspark kan utgöra en, ur pedagogisk synvinkel, viktigt resurs
som ett utbildande utflyktsmål för skolklasser och studerande från
hela regionen.
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7.2 Naturmiljö

7. Förebyggande åtgärder

I Alternativ C föreslås ett område och en utformning som utifrån
områdets olika egenskaper bedöms ha minst negativ inverkan på
naturmiljön. Om Alternativ A eller B blir aktuella bör Rudträsket
och dess kringliggande värdefulla miljöer undgå utbyggnad. Vidare
bör en utbyggnad i Orlångens naturreservat inte ske ur
naturmiljösynpunkt. Om dispens ändå ges för en utbyggnad ska detta
intrång kompenseras i skälig utsträckning i naturreservatet eller på
annat område (Miljöbalken 1998:808, 7 kap 7 §).

7.1 Markanspråk
Då alternativet innebär en lokalisering av 23 vindkraftverk med jämn
utspridning över det aktuella området bli möjligheten till
skadeförebyggande åtgärder som minskar markanspråket relativt
begränsade. Varje verk kommer att kräva framkomlighet i form av
väg. Vid en etablering av det här slaget är de viktigaste
skadeförebyggande åtgärderna att noga undersöka behovet av vägar.
Redan existerande vägar bör i största mån användas och förbättras
efter behov. Vid en nyanläggning av väg bör ytterligare
användningsområden för vägen undersökas utöver de som
vindkraftetableringen ger upphov till. Kan vägen fylla flera syften?
Vidare bör så kort vägsträcka som möjligt byggas, vilket innebär att
den närmaste vägen mellan vindkraftverken sinsemellan och till
anslutande väg ska nyttjas. När det gäller vindkraftverkens
fundament bör bergsfundament användas i så stor utsträckning som
möjligt då dessa gör minst intrång i naturen. Problemet är dock att
fundamentstyp avgörs av underlaget. Där underlaget är mjukt blir ett
gravitationsfundament nödvändigt.

För att bibehålla Gladö kvarns höga naturvärden bör så stor hänsyn
som möjligt tas till de områden som hyser senvuxna tallar,
sumpskogar, sjöar och vattendrag samt nyckelbiotoper. Dessa är
viktiga ur ekologisk synpunkt och bör undantas från utbyggnad.
Vägar och andra anläggningar bör planeras till de mer höglänta
delarna av miljön för att i största möjliga utsträckning skona
våtmarksområden från negativ påverkan.
För att minska riskerna för ökad markförsurning och näringsläckage
är det viktigt att i samband med avverkning av skog undvika att ta ut
all biomassa ur skogen då den har en buffrande effekt. Med fördel
kan en större mängd lövträd, framförallt björk, lämnas kvar då dess
löv är naturligt pH-höjande (Brandt & Gröndahl, 2000).

De skadeförebyggande åtgärderna i Alternativ B skiljer sig inte
märkbart från Alternativ A. Den planerade lokaliseringen innebär att
ett näst intill lika stort område som i Alternativ A kommer att tas i
anspråk. Då slutgiltig lokalisering av vidkraftverken ej är genomförd
skulle en skadeförebyggande åtgärd kunna vara att minska ner på
områdets omfattning genom att placera vindkraftverken mer
koncentrerat och på så vis minska behovet av väg.

Holmträsket är starkt påverkat av trafiken kring deponin, dessutom
återfinns en hel del avfall i sjön. För att kompensera naturingreppen
från vindkraftsparken skulle en restaurering av sjön kunna vara
aktuell. Detta i kombination med anläggning av en mindre
intilliggande damm där större vattensalamander kan finna en fristad
från predatorer.
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Minskad störande påverkan på faunan kan uppnås genom
vägbommar som stänger av obehörig trafik till området under
driftstiden. Vid avverkning av skog bör död ved lämnas i området,
både lågor och stående döda träd, men även senvuxna träd, detta för
att öka förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Att lämna
solexponerad död ved har en särskilt stor betydelse för
insektsfaunan.

vistas dagligen i närområdet. En mer ingående landskapsanalys kan
behövas för att utreda vilken formation och placering som lämpar sig
bäst för projektområdet vid Gladö kvarn. Andra åtgärder som kan
genomföras är att föra en aktiv dialog med medborgarna i
närområdet och på så sätt höja acceptansen för projektet. Med
seminarier och workshops med allmänheten och
vindkraftprojektörerna kan man involvera många av de berörda
parterna. Ett bra verktyg kan vara en interaktiv hemsida med bland
annat fotomontage från olika platser för att ge en realistisk bild av
projektet. (Boverket, 2009)

Berguvarnas bon är lokaliserade inom skyddszonen till
vindkraftverken som Sveriges Ornitologiska Förening
rekommenderar (SOF, 2009). Om det bedöms att berguvens bon är
för nära ett vindkraftverk, så som är fallet för det aktuella
projektområdet, är byggande av alternativa boplatser för berguv på
andra lägen i närområdet en fungerande åtgärd. Då uppgifterna om
bonas exakta placering ligger under sekretess kan en närmare
bedömning ej göras av oss. Då berguven flyger kring trädtoppshöjd
(Strid, 2009) är en enkel förebyggande åtgärd att avverka höga träd
eller att topphugga träd som står i direkt närhet till vindkraftverken.
För övrigt fågelliv lär endast försumbara effekter ses till följd av en
vindkraftspark.

7.4 Fornlämningar
För att förhindra att kända och i nuläget oupptäckta fornlämningar
kommer till skada, flyttas eller förstörs innan de har upptäckts, bör
en kompletterade inventering i form av arkeologisk utredning göras.
Enligt länsstyrelsen finns det redan en sådan gjord på delar av
området men en ytterligare komplettering kommer antagligen att
behövas. (Andersson, 2009) Vidare menar länsstyrelsen också att en
övergripande kulturgeografisk landskapsanalys bör genomföras på
området (Othzén, 2009).

7.3 Landskapsbilden

7.5 Friluftsliv

För att minimera påverkan på landskapsbilden kan vindkraftverken
ges en grön färgton på marknivå och en grå färgton högre upp för att
minska synligheten mot naturmiljön och himlen (Markbygden Vind,
2008). Det är också viktigt att tänka på formationen, med andra ord
hur vindkraftverken placeras i landskapet. Studier visar att det är
svårt för människor att uppfatta olika mönster för stora grupper,
utom när de placeras på rät linje. Man bör dock eftersträva en
geometrisk formation som harmonierar med landskapets struktur och
riktning. (Boverket, 2009). Det är även viktigt att placera
vindkraftverken där de är minst synliga för de boende och de som

För att minimera skadan på friluftslivet bör placeringen av
vindkraftverken anpassas i förhållande till välbesökta platser och
vandringsstråk. För att underlätta detta ska de människor som
kommer att påverkas av vindkraftverken få vara med och påverka
utseendet av etableringen samt själva vindkraftverken. Om det finns
jaktlag i området som utövar aktivitet bör viktiga biotoper för viltet
behållas för att vidare jakt i området ska upprätthållas.
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7.6 Buller
Bullerpåverkan på de närmast boende bedöms inte överskrida
naturvårdverket riktlinjer. Därför behövs inte några särskilda
åtgärder sättas in för det ändamålet. Däremot bedöms det rörliga
friluftslivet och faunan påverkas av buller. Därför bör
vindkraftverksmodeller med så lite buller som möjligt väljas.
Vindkraftverken bör placeras på ett sådant sätt att topografi och
vegetation kan lindra spridningen av buller.

7.7 Skuggor
Bedömningen är att skuggor kan komma att påverka dem närmast
boende vintertid under vissa tider på dagen. Eftersom antalet
skuggtimmar som kan störa de boende är mycket begränsade kan de
aktuella vindkraftverken stängas av under dessa timmar.

7.8 Säkerhet och risk
Det är viktigt att verken underhålls rätt för att risken för
rotorbladslossningar och brand ska minimeras. När oljan till
växellådan ska bytas måste detta göras på ett säkert sätt. Det finns
modern teknik som minimerar risken för oljespill (Triventus
Energiteknik AB, 2009).
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8. Kontroll och uppföljning

inom de värden som verksamhetsutövaren beräknade i
miljökonsekvensbeskrivningen.

När ett projekt har satts igång bör verksamhetsutövaren göra en
uppföljning för att kontrollera projektets miljöpåverkan och om de
vidtagna åtgärderna uppfylls och fungerar som de ska.
Uppföljningen ger viktig information och erfarenhet för att förbättra
användandet av MKB i framtida projekt. Ett annat syfte med
uppföljning av MKB är att ge verksamhetsutövare kunskap om vilka
miljöeffekter som projektet ger, detta för att kunna genomföra
åtgärder i samband med genomförandet, driften och eventuell
avveckling. Den tredje avsikten med uppföljning är att skapa
kommunikation mellan verksamhetsutövare och närboende,
organisationer, tillsynsmyndigheter med flera. Sammanfattningsvis
kan sägas att syftet med uppföljning av MKB är att kunna förstå vad
projektets faktiska miljöpåverkan är och om vidtagna miljöåtgärder
fungerar som planerat. (Hedlund & Kjellander, 2007)

Att göra en uppföljning av den miljöpåverkan som har diskuterats i
en miljökonsekvensbeskrivning är viktigt men är inget lagstadgat
krav i Sverige när det gäller verksamheter och åtgärder.
Verksamhetsutövaren är dock skyldig, enligt bestämmelserna om
egenkontroll i 26 kap 19 § i miljöbalken, att fortlöpande granska
verksamheten för att motverka och förebygga att risker uppkommer
för hälsa och miljö. Skälet till egenkontroll är att
verksamhetsutövaren ska bedriva förebyggande arbete för att
minimera miljöpåverkan. (Hedlund & Kjellander, 2007)

Uppföljningen behövs för att kunna visa skillnaderna mellan faktiska
miljökonsekvenser och de bedömningar av miljökonsekvenser som
miljökonsekvensbeskrivningen pekat på. I uppföljningen
kontrolleras om miljökonsekvensbeskrivningens syften har uppnåtts.
(Banverket, 2009)
Uppföljning av vindkraftprojekt kan genomföras i olika former.
Bullermätningar för att undersöka om de beräknade bullernivåerna
stämmer med de faktiska är ett exempel, liksom undersökningar av
hur skuggor påverkar de boende i området. Även nya inventeringar
av flora och fauna inom projektområdet efter etableringen samt
vindkraftverkens inverkan på friluftslivet kan fungera som olika
former av uppföljning. Dessa mätningar bör genomföras under en
längre tidsperiod för att tydliggöra huruvida miljöpåverkan håller sig
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Bilaga 7: Fotomontage

Bilaga 1 – Definitioner/ordförklaringar
Allmänintresse – allmänintressen kan enligt miljöbalken utses för
olika områden, exempelvis friluftsliv eller specifik markanvändning.
Antropogen påverkan – mänsklig påverkan, på exempelvis på
naturen.
Bergtäkt – Brytning av någon typ av bergfyndighet.
Biologisk mångfald – Mångfald av naturtyper, artrikedom av djur
och växter samt genetisk variation inom arter.
Biotop – Ett avgränsat område med en enhetlig miljö, där vissa växteller djursamhällen hör hemma.
Buller – Oönskat eller störande ljud. Buller från flera olika
bullerkällor kallas kumulativt buller.
dBA – Decibel (dB) är mätenhet för ljudtryck och ljudeffekt. dBA en
måttenhet för ljud som örat kan uppfatta.

Effekt – Energi per tidsenhet och anges i Watt (el kW, MW, GW,
TW)
Energi – Effekten gånger den tid som effekten utnyttjas, anges i
kWh
Förnybar energikälla – Energikällor som hela tiden förnyar sig och
därför inte tar slut inom en överskådlig framtid, exempelvis
vindkraft, vattenkraft och solenergi.
Grundvattenmagasin – en underjordisk geologisk bildning som har
stor lagringskapacitet och är så pass genomsläpplig att det går att
utvinna vatten från den.
Hydrologi – Läran om jordens vattenförhållanden.
Gröna kilar – Sammanhängande grönområden inom Stockholms län
som gränsar till Stockholm stad.
Ha (hektar) – En hektar är lika mycket som 10 000 kvadratmeter
Habitatområde (Habitat) – En levnadsplats, karaktäriserad av vissa
biotiska eller fysikaliska egenskaper, där en viss organism
förekommer. Skyddat enligt EU:s habitatdirektiv från 1992.
Hållbar utveckling – En utveckling som tillgodoser dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina behov. Kan delas in i ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet.
Hällmark – Skogstyp karaktäriserad av tall, risväxter (exempelvis
blåbärsris och lingonris) och olika typer av lavar och mossor vilka

trivs på dessa ofta näringsfattiga marker med tunt jordtäcke.
Hz (hertz) – Hertz beskriver svängningar per sekund till exempel 1
Hz är en svängning/sekund

Ljudimmission - Det ljudtryck som uppstår på ettt bestämt avstånd
från en ljudkälla.

Klimatnytta – Åtgärder eller tekniker som är bättre för klimatet än
motsvarande åtgärd eller teknik till exempel användning av
biodrivmedel istället för bensin

Meandrande vattendrag – Ett vattendrag som slingrande rör sig
genom landskapet. Formerna skapas naturligt av vattenflödet
genom erosion av material i ytterkurvorna och deposition i
innerkurvorna. Dessa vattendrag har ofta höga naturvärden på grund
av den varierande vattenmiljön.

Konsekvens – Inom MKB används uttrycket för att förklara
följdverkningar av miljöeffekter till exempel hälsa och friluftsliv

Miljöbalken – Den balk i svensk lagstiftning som sammanställt det
mesta av rikets miljölagstiftning.

Kulturmiljöer – Miljöer som har påverkats av människans
markanvändning och i och med det gett landskapet en speciell
prägel.

Miljökvalitetsmål – Sexton nationellt uppsatta, men icke lagstiftade,
mål som pekar ut den önskvärda miljöutvecklingen i Sverige

Kryptogamflora – Flora som saknar blommor och frön, förökar sig
istället med hjälp av sporer, det vill säga alger, svampar, lavar
mossor och ormbunksväxter.
kV (kilovolt) – Volt är enheten för elektrisk spänning. kV är lika med
1000 volt.
kW (kilowatt) – W (watt) är enheten för effekt. kW är lika mycket
som 1000 watt
kWh (kilowatttimme) – Den mängd energi (effekt, W) en apparat
förbrukar under en timma
Ljudemmission - Den ljudeffekt som sprids (emitteras) från ett
vindkraftverk

MIUU-modellen – Uppsala universitets modell (MeteorologI
Uppsala Universitet) som ligger till grund för vindkartering.
MW (megawatt) – Watt är en enhet för effekt. MW är lika mycket
som 1000 000 watt.
Naturreservat – Ett naturområde med stor betydelse för människa,
flora, fauna eller som är av intresse ur ett geologiskt perspektiv och
därför skyddas enligt miljöbalken.
Navhöjd – höjden från marken till navets mittpunkt. Navhöjden
brukar vara någon meter högre än tornets höjd.
NIMBY (”Not In My BackYard”) – Uttryck för ett fenomen som
beskriver hur människor är positiva till byggnationer med mera, tills
att det sker i deras eget närområde.

Nollalternativ – Speglar ett projektområdes utveckling om en
planerad verksamhet eller åtgärd inte kommer till stånd

Skuggtid – Den tid ett område är påverkat av skuggor från ett
närliggande vindkraftverk

Nyckelbiotop – En särskilt skyddsvärd miljö där det kan förväntas
förekomma rölistade arter.

Totalhöjd – Den totala höjden av torn och rotor. Navhöjden plus
halva rotordiametern.

Parkverkningsgrad (parkeffekt) – Mått i procent på produktionen
hos en grupp vindkraftverk jämfört med motsvarande produktion hos
samma verk när de inte stjäl vind från varandra.

Transformator – Utrustning som ändar spänningen, exempelvis från
690 kV hos ett vindkraftverk till 10 kV hos elnätet.
Turbulens – Korta och snabba variationer av vindens hastighet.

Planeringsmål – Ett mål som ska vara satt och planerat för men som
inte ännu har genomförts. För vindkraft finns det ett planeringsmål
på att 10 TWh av elproduktioen ska komma från vindkraft år 2015.
Referenssjö – En okalkad sjö i vilken man kan följa hur de
vattenkemiska och biologiska förhållandena utvecklas över tid.
Används som referens vid jämförelse med andra sjöar.
Rödlistade arter – De arter som inte bedöms ha långsiktigt
livskraftiga populationer i Sverige listas av ArtDatabanken och i
boken ”Rödlistade arter i Sverige 2005” av Gärdenfors, U.
Bedömningarna baseras på Internationella naturvårdsunionens
(IUCN) internationella kriterier. För kategorisering se bilaga 3

TWh (terrawattimma) – Den mängd energi (effekt, W) en apparat
förbrukar under en timma.
Terrawatt är lika med 1 000 000 000 000 watt
Verksamhetsutövare (VU) – Den som ämnar genomföra en åtgärd
eller driva en verksamhet
Vindatlasmetod – Produktionskalkyl av vindkraft med hjälp av
vindatlasdata som gör det möjligt att omvandla vinddata från
befintliga mätmaster så att de kan användas för att beräkna vindarna
på andra platser.
Vindkraftpark – Anläggning med ett flertal vindkraftverk.

Samråd – Obligatoriskt moment i MKB-processen där berörda,
myndigheter och allmänhet får möjlighet att lämna åsikter om
projektet
Skuggeffekter - När solen befinner sig bakom de roterade rotorbladen
på ett vindkraftverk kan växlingar mellan ljus och skugga
uppkomma i närområdet, så kallade skuggeffekter.

Årsmedelvind – Medelvärdet av vindhastigheter uppmätta under ett
år
Översiktsplan – Kommunal plan för användning av mark och vatten
inom kommunen på 15 till 20 års sikt.

Bilaga 2 – Förslag på samrådsförfarande
Samråd
Att genomföra ett samråd faller utanför ramarna för detta
projektarbete. Detta beror dels på att projektet är i ett tidigt skede av
planeringen och dels att ett samråd kommer att genomföras då den
riktiga MKB:n tas fram. Vi har däremot i denna ”skugg-MKB” valt
att ge några förslag på hur samrådet skulle kunna genomföras för det
aktuella projektet. Vi har identifierat intressegrupper, berörda
myndigheter, sakägare med flera som berörs av
vindkraftsutbyggnaden vid Gladö kvarn och som bör delta i samråd.
Den planerade verksamheten omfattas av verksamhetsbeskrivningen
40.90 (Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet, bilaga 1)
och förväntas därför innebära betydande miljöpåverkan enligt 6 kap
4 a § MB. Enligt 6 kap 4 § MB ska ett utökat samråd hållas för sådan
verksamhet som innebär betydande miljöpåverkan. Detta innebär att
samrådet för det aktuella projektet ska engagera länsstyrelsen och de
enskilda som kan tänkas bli särskilt berörda men även övriga statliga
myndigheter, de kommuner, den allmänhet samt de organisationer
som kan antas bli berörda.

Förslag på former för samråd
Eftersom projektet befinner sig i ett mycket tidigt stadium är det
inom ramarna för denna skugg-MKB svårt att ge förslag på de
muntliga samråd som bör genomföras. Däremot kan sägas att ett
första steg för verksamhetsutövaren (VU) bör vara att utforma en
hemsida så att berörda parter lättare kan få information om hur
projektet fortlöper. Eftersom många parter ska engageras i samrådet
utgör en väl utformad hemsida en viktig kanal för kommunikation
under MKB-processen. Vidare kan någon form av nyhetsbrev knytas

till hemsidan så att berörda parter med intresse i projektet kan få
löpande information om arbetets gång.
Vindkraftverk kan av boende i området uppfattas som negativt. Det
är därför viktigt att verksamhetsutövaren tidigt informerar berörda
parter så att de redan från ett tidigt stadium är delaktiga i processen.
Begreppet NIMBY, not in my backyard, gör sig särskilt gällande för
vindkraftsverk och det åligger därför VU att tidigt i processen ge
information om projektet och de fördelar vindkraft har på
energiförsörjningen i stort (Wizelius, 2007). Enkla
kommunikationskanaler såsom hemsidor och nyhetsbrev blir därför
viktiga i det tidiga samrådet för att sedan kompletteras med djupare
samråd i form av exempelvis möten och eventuellt work shops.

Enskilda berörda samt lokala intressegrupper
Stigfinnarna är en orienteringsklubb som har sin klubblokal i
Paradisets naturreservat, beläget i närheten av projektområdet.
Ekedals koloniträdgård (Storstockholms koloniträdgårdar) utgörs av
ca hundra kolonistugor som är belägna strax sydost om
projektområdet. Boende i området kommer sannolikt att rent visuellt
beröras av en vindkraftpark i planområdet och bör därför tidigt
informeras om projektet.
Enskilda berörda kan vara de som har sin bostad eller verksamhet i
närheten av projektområdet. Det finns ett antal hus och mindre
gårdar inom eller i närheten av den aktuella fastigheten.
Jaktlaget på Björksättra är sannolikt en av de sakägare som vistas
mest i projektområdet. Ofta har jaktlagen mycket goda kunskaper
om lokala viltpassager och viltstigar och bör med detta i beaktande

engageras i samrådet. Huruvida projektområdet arrenderas för jakt
eller inte kan markägaren svara på.
Scouterna i Huddinge har en stuga vid Kvarnsjöns södra strand
nordväst om projektområdet. En vindkraftpark i det planerade
området kan tänkas intressera dessa och eventuellt påverka deras
verksamhet då.
Övriga inom gruppen berörd allmänhet och organisationer kan antas
vara: Gladö kvarns fastighetsägarförening, Gladö kvarns
vägförening samt Ådrans tomtägarförening.
Swerock som driver bergtäkten i planområdet samt även söker
tillstånd hos länsstyrelsen för att utvidga verksamheten. Dessa bör
därför kontaktas tidigt i processen för att inga kollisioner mellan
intressen sker.
Södertörns reningsverk som driver deponiverksamheten inom
planområdet. Eftersom detta är en arbetsplats bör de engageras tidigt
i samrådet då de bland annat kan ha åsikter om hur den visuella
påverkan av vindkraftverken kan minskas.

Myndigheter
Länsstyrelsen är en av de viktigare samrådsparterna.
Naturvårdsverket
Räddningsverket
Vägverket
Energimyndigheten
Huddinge kommun samt angränsande kommuner
Luftfartsverket/ Bromma Flygplats (Eftersom det krävs en 5-6 mil
säkerhetsradie)

Intressegrupper
Övriga berörda organisationer och intressegrupper med intresse för
sakfrågor rörande vindkraftsprojektet kan tänkas vara:
Sveriges ornitologiska förening
Naturskyddsföreningen
Sportfiskarna
Friluftsfrämjandet

Bilaga 3 – Värdefull miljö och rödlistekategorier
Sumpskog
Sumpskogar är ett begrepp som omfattar en mängd olika biotoper
och skogstyper som förekommer på blöt eller fuktig mark där
markvattnet kan vara både rörligt och stillastående. Artrikedomen i
dessa skogar kan potentiellt bli mycket stor på grund av mångfalden
av ekologiska nischer som uppstår i dessa miljöer. Sumpskogar
hyser framförallt en stor biologisk mångfald av mossor, lavar och
svampar, vilka finner sina levnadsmiljöer i de omväxlande torra och
blöta partierna, samt på substrat av död ved i olika former. Många
svårspridda och störningskänsliga arter som kräver sluten
kontinuitetskog överlever här eftersom sumpskogarna ofta är
brandrefugier samt ger stabila förhållanden med hög luftfuktighet
(Nitare, 2000).

Bergbranter
Beskuggade bergbranter och block är ofta viktiga i naturmiljön då
speciella växtsamhällen av kryptogamfloran uppkommer. Dessa
mossor, lavar och svampar är inte sällan knutna till en viss typ av
bergart. Vissa arter är knutna till kalkrika bergarter medan andra är
knutna till sura och näringsfattiga bergarter. Den variation av
livsmiljöer som uppkommer med bergets morfologi med
sprickbildningar, håligheter och klippspringor skapar förutsättningar
för ett antal små ekologiska nischer som i sin tur ökar artdiversiteten
i dessa miljöer (Nitare, 2000).

Rödlistade arter
De arter som inte bedöms ha långsiktigt livskraftiga
populationer i Sverige listas av ArtDatavbanken och i boken
”Rödlistade arter i Sverige 2005” av Gärdenfors, U.
Bedömningarna baseras på Internationella
naturvårdsunionens (IUCN) internationella kriterier.

Rödlistekategorier
RE
CR
EN
VU
NT
DD

Försvunnen (Regonally extinct)
Akut hotad (Critically endangerd)
Starkt hotad (Endangered)
Sårbar (Vulnerable)
Missgynnad (Near Threatened)
Kunskapsbrist (Data Deficient)

Bilaga 4 – Krauses indelning av landskapet
För att undersöka hur landskapsbilden påverkas av nya element som vindkraftverk kan en
landskapsanalys göras. Krause har utvecklat en modell där han har delat in landskap enligt
graden av natur och teknologi som förekommer i området. Genom att identifiera landskapet
och dess struktur kan en lämplig placering för bland annat vindkraftverk bestämas. (Krause,
2001)

Bilaga 5 – Vind- och energiberäkning
Preliminär vind- och energiberäkning över Gladö kvarn. Utförd av Forsbergs Ingenjörbyrå.

Bilaga 6 – Metod för framställning av Figur 12 och 21
Förslaget till vilka vägar som behöver breddas och eventuellt förstärkas samt helt nya
vägdragningar för Alternativ A och B är framtagen endast med hjälp av data över vägar och
stigar i området från Lantmäteriet samt med hjälp av Eniros flygfoton. Det är alltså en
subjektiv bedömning av till exempel hur stark kurva på vägar de stora fordonen klarar av som
ska transportera vindkraftverken under monteringen. Det antas att de sämre bilvägar och
stigar som redan finns i området kommer att användas i största möjliga mån och att de
sannolikt behöver breddas och förstärkas samt eventuellt rätas ut. De nya vägdragningarna
ritades sedan in med tanke på den kortaste vägen mellan vindkraftverken, topografin och även
med hänsyn till de naturvärden, nyckelbiotoper och fornminnen som finns i området.

Bilaga 7 – Fotomontage

Fotomontage av tre vindkraftverk i Alternativ A sedda från den nuvarande bergtäkten vid Gladö kvarn.
Fotot är taget i sydostlig riktning. Verken är från vänster nummer 15, 14 och 9 (se figur 2 i kap 1).

Fotomontage av två vindkraftverk i Alternativ B sedda från den nuvarande bergtäkten vid Gladö kvarn.
Fotot är taget i sydostlig riktning. Verken är från vänster 9 och 8 (se figur 3 i kap 1).

